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Caros Suinicultores

EDITORIAL

Era suposto que as minhas palavras de introdução a esta edição da Revista Suinicultura 127 versassem sobre a XXV Feira Nacional do Porco, antevendo um evento que
iria decorrer numa altura animadora para o sector, com excelentes perspectivas de
crescimento e apontar caminhos a trilhar rumo à autossuficiência da carne de porco.
Mas a vida tem destas coisas e, de um momento para o outro, o que tínhamos por
garantido torna-se indefinido.
A pandemia de COVID-19 veio alterar momentaneamente (ou não?) as nossas vidas,
a nossa actividade e, inevitavelmente, o movimento associativo e as suas prioridades.
Desde a primeira hora a FPAS se colocou em contacto com as autoridades nacionais
no sentido de minimizar os impactos da paragem quase completa da economia e que
veio trazer consequências nefastas mesmo aos sectores produtores de bens essenciais, como o nosso.

“Esperamos que
no período de
retoma da
actividade
económica a
suinicultura e a
produção agropecuária não sejam
o parente pobre
da economia
nacional”

A produção de leitão para assar, o abastecimento de matérias primas para a alimentação animal, a exposição dos recursos humanos ao vírus e os constrangimentos da
circulação durante o estado de emergência foram, desde a primeira hora, as grandes
preocupações da FPAS, não nos demitindo de exigir, sugerir e colaborar com o governo
no sentido de defender a produção suinícola nacional.
Infelizmente não vimos durante o estado de emergência a resposta governamental
que gostaríamos de ter visto para responder às situações dramáticas que vivem os
pequenos produtores de leitões para assar ou o restante segmento da fileira que trabalha primordialmente com o Canal Horeca. Esperamos que no período de retoma da
actividade económica a suinicultura e a produção agropecuária não sejam o parente
pobre da economia nacional, deixada à mercê daqueles a quem sabe bem pagar tão
pouco pela aflição de quem está em crise.
Mas não é só da parte do Governo que devemos esperar uma resposta para reerguer
o sector depois deste período de letargia. Durante o período de quarentena, os trabalhadores e as empresas da fileira não pararam. Foi em prejuízo pessoal e familiar
que milhares de pessoas prosseguiram a sua nobre missão de produzir, transformar e
alimentar para que à crise sanitária não se somasse uma crise alimentar.
O sector esteve solidariamente ao lado dos portugueses e, nomeadamente, junto dos
que mais precisam, associando-se à APIFVET e doando quase 4 toneladas de carne de
porco ao Banco Alimentar. Devemos agora pedir aos portugueses que sejam solidários
com o sector, que prefiram os produtos nacionais e ajudem a desenvolver o sector
primário em Portugal.
Porque é em momentos como este que se entende a importância de atingirmos a
nossa soberania alimentar, para que possamos ser soberanos nas nossas escolhas, é
fundamental escolher português!
Saudações suinícolas,
Vitor Menino
Presidente da FPAS
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A OPINIÃO DE...
RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

PARA ALÉM DO COVID-19
JAIME PIÇARRA*

Quando as perspetivas apontavam para um ano particularmente intenso, com as discussões em torno da revisão da
PAC pós-2020, o Quadro Financeiro Plurianual 2021/27 e, sobretudo o Pacto Ecológico Europeu, com a sua estratégia “Do
Prado ao Prato”, em apenas um mês tudo mudou, e travamos
hoje, a batalha das nossas vidas, seguramente a batalha da
minha geração.
Se pensávamos que tudo estava garantido e adquirido, a
pandemia colocou em causa e de forma abrupta o nosso
modo de vida: a forma como vivemos em Sociedade, fazendo-nos lembrar os filmes e séries de ficção científica, numa
realidade que pode ultrapassar os piores cenários se não
enfrentarmos a pandemia com coragem, coerência e numa
cooperação global, com particular enfase, para a estratégia
da União Europeia.
Nestes tempos estranhos, impõe-se recordar duas frases
muito utilizadas por alguns “mentores” do nosso Setor:
“Vossa Excelência sofre de fartura”, de Eça de Queiroz – referenciada muitas vezes pelo Prof. Manuel Chaveiro Soares
-, e “uma pessoa com fome, só tem um problema” do Prof.
Divanildo Monteiro, para ilustrar os grandes desafios de uma
era pré-COVID 19.
Mas o que ficará depois desta pandemia? Que lições deveremos tirar?
Com a vida em suspenso, na verdade, o que está em causa é
a vida humana, a nossa sobrevivência, aquilo que temos de
mais essencial e que urge ser preservado.
A Saúde é um valor de que só nos lembramos quando estamos verdadeiramente em perigo, numa Sociedade que,
infelizmente, tem avançado para o individualismo, falta de
solidariedade e em que esquecemos as consequências do
pós-guerra, – o grande pilar da construção da União Europeia. Isto para além das respostas (ou falta delas) ao investimento nos sistemas de saúde.
Mas as reflexões levam-nos igualmente a uma outra nota
relevante: a importância da agricultura, do agroalimentar, da
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alimentação humana e animal, que nós sabíamos que era
importante, mas que a crescente população urbana desconhecia ou ignorava (queria ignorar ou fechar os olhos), criticando, ou pondo em causa, o contributo da Alimentação para
o equilíbrio social e económico.
E, não menos importante, a soberania alimentar.
Os incêndios florestais já nos tinham alertado para os desequilíbrios em Portugal, com o abandono do Mundo Rural, das
populações que vivem no interior, da desertificação e diminuição de explorações e efetivos, da importância da atividade
pecuária na preservação do ambiente e da paisagem, porque
não podemos abandonar o combate às alterações climáticas,
mas talvez agora encará-lo numa outra perspetiva.
Afinal, as vacas continuam por cá (como todos sabemos),
mas as medidas tomadas pelos diferentes Governos – à escala europeia e global – têm conduzido a uma quebra significativa na poluição e nas emissões de GEE. Onde está o
verdadeiro problema?
Por outro lado, os sistemas que têm sido postos em causa
por alguns media e alguma opinião pública ou publicada “de
barriga cheia”, que olham (olhavam?) para o mundo rural de
uma forma edílica ou romântica, afinal são esses mesmos
sistemas que estão a levar a comida aos portugueses para
que a cadeia alimentar funcione.
Urge ainda refletir sobre mais duas questões importantes: o
comércio internacional e a ciência.

A OPINIÃO DE...

No primeiro, será importante salientar uma evidência que
todos sabíamos, que abordávamos em tantas reuniões, em
Portugal e no quadro da União Europeia, que pouco era colocado em causa, pela necessidade de sermos competitivos à
escala global. Em nome do politicamente correto.
Há quanto tempo assistimos a encerramentos de empresas
europeias e à sua deslocalização para outras regiões do globo, em particular para a China?
E olhemos para a dependência europeia da China, por exemplo ao nível de aditivos e oligoelementos e uma série de produtos para a alimentação animal e humana? Aqueles que
precisamente são os que têm registado casos de alerta no
RASFF. E as regras de segurança alimentar, ambientais, condições de trabalho, bem-estar animal e outras?
Esta dependência e atropelos às regras da livre concorrência
não podem ficar sem resposta no pós-COVID 19.
Finalmente, a Ciência, que sendo sistematicamente recusada
em muitos dos temas ligados à alimentação ou aos sistemas agroalimentares, em nome do princípio da precaução,
- tantas vezes politizada em nome do populismo e da democracia, numa clara hipocrisia – como a biotecnologia ou as
novas técnicas de melhoramento de plantas -, pode ganhar
uma nova relevância e atualidade, quando se colocaram (e
bem) os médicos e cientistas a definir os melhores caminhos
e soluções, para que os decisores políticos possam tomar as
melhores opções: proteger a saúde pública e preservar a economia, mesmo sabendo que é um equilíbrio bem difícil de se
atingir, sobretudo numa economia global e interdependente.
Contudo, significa que deverá existir uma maior cooperação
à escala global.
E é por demais evidente que a Ciência e o Conhecimento têm
de estar na base da construção das políticas públicas.
Deixei aqui quatro notas para reflexão: Saúde, Alimentação e
Agroalimentar, Comércio Internacional e Ciência.
Porém, muitas outras haveria como a forma como nos organizamos em Sociedade, a ligação com os mais velhos, o
teletrabalho, as escolas e universidades, as pequenas lojas
e pequeno comércio, de bairro, a relação de proximidade, os
stocks estratégicos (abandonados nos últimos anos, com exceção do petróleo), o funcionamento da União Europeia e as
suas incoerências, o consumismo, o que é verdadeiramente
essencial.
Na altura em que escrevo este texto, temos 60 000 mortes
em todo o mundo, metade da população mundial em isolamento, mais de 1 milhão de pessoas infetadas, e nos próximos dias estes números irão aumentar rapidamente.

Estado de calamidade pública em Ovar, cercas sanitárias nos
6 concelhos da Ilha de S. Miguel, e o Estado de emergência
em todo o País, que deverá ser prolongado mais algumas vezes, já sabemos que o pico da doença se vai atingir em finais
de abril, ou talvez em maio, o que significa que vamos ter
mais mortos e casos a lamentar, não sendo de excluir mais
zonas de isolamento e cordões sanitárias. Certamente mais
tempo de paragem. Ainda algum tempo para o regresso à
normalidade.
Maior impacto económico negativo, que pode atingir uma
quebra até 10% do PIB, e um desemprego superior a 13%, seguramente nos dois dígitos. Com impactos muito para além
de 2020 e talvez nos próximos 2 anos.
Depois do bom desempenho de 2019 e das previsões que tínhamos para 2020, apesar de tudo…temos hoje uma situação inimaginável. Afinal, é tudo relativo!
Durante este período a indústria da alimentação animal não
tem parado, não irá parar.
Pese embora as dificuldades em assegurar um funcionamento de normalidade, com toda a pressão e stress, os trabalhadores e as empresas têm sido verdadeiros heróis na
linha da frente e aqui lhes deixamos a justa Homenagem,
juntamente com os profissionais de saúde, da logística, de
limpeza e higiene, a Agricultura e todo o setor alimentar e
os que lutam diariamente para que não faltem bens essenciais nas nossas mesas e possamos viver ainda com alguma
normalidade, neste forçado isolamento mas essencial para
travar esta batalha.
A IACA também não tem parado e os nossos Associados sabem bem o que temos feito, onde estamos e como os temos
ajudado a enfrentar estas dificuldades.
Em linha aberta com o Governo, com a DGAV e GPP, com os
nossos parceiros de Fileira, agrícola e agroalimentar, em Bruxelas, com a FEFAC e os colegas europeus, a quem também
agradecemos.
Força, Coragem, Resiliência e Determinação… As vidas que
o coronavírus ceifou têm de valer a pena para que o Mundo
possa mudar e nós com ele.
Tenho a esperança de que nada ficará como dantes, porque a
pior pandemia é a que nos tolhe a capacidade de agir, pensar
e não aprender com as crises.
* Eng. Agrónomo e Secretário-Geral da IACA

Itália e Espanha vivem uma situação dramática, os EUA e
Brasil, infelizmente, para lá caminham, e em Portugal, com o
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PROMOÇÃO DA CARNE DE PORCO
ANTÓNIO TAVARES*

Nos últimos anos tem-se registado uma diminuição do consumo de carne de porco na UE.
Portugal tem também acompanhado esta tendência, apesar
de ser menos acentuada que noutros países.
O principal problema tem-se colocado ao nível da população
mais jovem.
A FPAS, consciente deste problema, começou a estudar a possibilidade de organizar uma campanha de promoção visando
uma população dos 18 aos 30 anos. Com esse objetivo, foi
proposto à FILPORC preparamos uma candidatura aos fundos
comunitários para os programas de promoção. Para termos
mais hipóteses de sucesso decidiu-se contactar a interprofissional da carne de porco espanhola “INTERPORC” e a interprofissional da carne de porco francesa “INAPORC” no sentido de
apresentação de uma candidatura conjunta.
O acordo foi alcançado e no final de 2018 começamos a trabalhar para organizar a candidatura para o concurso de 2019.
Neste acordo foi definido que a candidatura seria para 3 anos
com um orçamento global de 7.500.000€ (sete milhões e meio
de euros) cabendo a Portugal um milhão e meio de euros e
três milhões de euros a cada uma das outras organizações.
Em Setembro recebemos a aprovação da candidatura com a
participação a fundo perdido por parte da Comissão de 80%.
Em termos práticos Portugal vai executar uma campanha de
três anos (2020-2022) com um custo de quinhentos mil euros
por ano e receber anualmente um subsídio de quatrocentos
mil euros.
Como à data da apresentação da candidatura a FILPORC não
estava reconhecida pelo Ministério da Agricultura e a FPAS
não se podia candidatar, a candidatura foi apresentada pelas
organizações de produtores ALIGRUPO e AGRUPALTO com a
responsabilização da FPAS. Neste momento estamos a equacionar pedir a passagem da candidatura para a FILPORC.
Tem decorrido todo um processo burocrático com a Comissão
que está praticamente concluído para podermos arrancar com
a campanha. Devido à situação do coronavírus o programa que
era para começar em Maio foi atrasado para finais de Junho.
Falemos agora do programa em si.
A campanha publicitária será organizada pela empresa R2 e
terá o seguinte slogan “LET’S TALK ABOUT EU PORK” e é dirigida às gerações Z (18 a 25 anos de idade) e MILLENIALS (26 a
30 anos de idade).
A estratégia de ação é muito diferente da tradicional em
que promovemos um produto pelas suas qualidades passa
sim por explicar aos jovens em que condições produzimos a
mossa carne provocando o debate de modo a tentar eliminar
falsos conceitos que infelizmente vão sendo difundidos na
sociedade.
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Estas gerações anseiam por qualidade, transparência e conveniência, exigindo alimentação mais saudável, procurando
produtos fruto de um sistema de produção mais sustentável.
É exatamente isto que queremos apresentar e discutir falando
a verdade nua e crua, não tendo medo de polémicas , uma vez
que estamos conscientes que temos a produção de carne de
porco mais sustentável do mundo.
Através de mensagens REAL OR FAKE vamos abordar temas
como a produção, bem-estar animal, biossegurança, segurança alimentar, traçabilidade, garantias sanitárias, modernização da indústria, meio ambiente e as características da carne
de porco.
A campanha vai ter uma grande incidência nas redes sociais,
passando também na televisão, rádio e imprensa escrita.
Temos assim seis grandes eixos de ação
1 – RELAÇÕES PUBLICAS
a)
Gabinete de imprensa
b)
Organização de eventos
c)
Coordenação de deslocações

ARTIGO

2 – WEBSITE E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
a)
Microsite
b)
Facebook
c)
Instagran
d)
Twitter
3 – PUBLICIDADE
a)
Televisão
b)
Social media
c)
On demand
d)
Áudio apps
e)
Influenciadores
f)
Outdoor
4 – MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
a)
Kits de imprensa
b)
Peças audiovisuais
c)
Videos
d)
Material áudio
5 – EVENTOS
a)
Contactos com influenciadores
b)
Contactos com millenians
6 – OUTROS
a)
Estratégia de criatividade e comunicação
b)
Desenvolvimento criativo
c)
Photo shot e banco de imagens
Apresentamos algumas das mensagens que pensamos passar.
A FPAS está totalmente aberta a comentários e sugestões que
possam contribuir para enriquecer e melhorar esta campanha.
*Coordenador da campanha

ALICERCES FORTES
PARA UM CRESCIMENTO
SUSTENTADO

Telf.: (+351) 916 636 932
Email: inove.tec@reagro.pt
www.reagro.net
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ARTIGO

A IMPORTANCIA DE ACIDIFICAR A ÁGUA DE BEBIDA EM
SUINICULTURA
RITA SILVA*

Estamos a caminhar a passo largo no sentido da desmedicalização.Todos os dias somos rodeados pela legislação comunitária e pelas exigências nacionais que se fazem sentir cada
vez mais. A dona de casa tal como o consumidor estão cada
vez mais informados e por sua vez mais exigentes. Existe uma
pressão constante para a redução da utilização de antibióticos na alimentação animal .
Esta tendência inicialmente europeia começa a tomar medidas globais. Em produção de suínos bem como de outras
espécies pecuárias, há necessidade de alternativas que sejam
economicamente viáveis, sustentáveis e multifuncionais para
maximizar os resultados de campo.
Os acidificantes para a água de bebida têm vindo a ganhar algum destaque uma vez que ajudam a minimizar problemas
sanitários, a melhorar a digestão e a absorção do alimento,
permitindo encontrar melhores performances aliadas a condições higieno-sanitárias mais favoráveis.
Os suínos conseguem obter água através: dos processos metabólicos, da alimentação e da água de bebida.
Nunca nos podemos esquecer, que a água é o maior constituinte do corpo humano e dos animais. Nos suínos corresponde a cerca de 82% do peso de um leitão e 55% do peso
do animal no momento em que é abatido para produção de
carne (Kober, 1993). A água assume um papel importante no
desenvolvimento dos animais e constitui um requisito para a
manutenção de tecidos, para o crescimento corporal, para o
desenvolvimento do feto e para a lactação. A água está igualmente interligada a outras funções fisiológicas significativas
tais como a termorregulação, a excreção de metabolitos e a
lubrificação de articulações (líquido sinovial), sistema nervoso
(fluido cérebro-espinal), olhos, mucosas etc. É também fundamental para a dissolução e transporte de nutrientes no sistema circulatório. Por sua vez, a oxidação de hidratos de carbono, de gorduras e proteínas resulta na formação de água.

Neste sentido é fácil entender a importância dos suínos ou
outros animais terem acesso livre a água de qualidade adequada. Nem sempre, damos a atenção que a água merece. A
água de má qualidade interfere na saúde dos suínos e, consequentemente, no seu desempenho e performance.
Dentro dos parâmetros importantes a serem tomados em
consideração, o pH é aquele que podemos contrololar e modificar com maior facilidade. O pH da água potável geralmente
varia entre 4 e 9, um intervalo muito grande que devemos gerir
a nosso favor e, portanto, dos animais. O pH da água é importante na produção de suínos, bem como de outros monogástricos uma vez que um pH adequado ajuda a digestibilidade
dos alimentos, melhora a qualidade microbiológica e a solubilidade dos tratamentos administrados pela água. O pH da
água depende de uma série de fatores: composição,, qualidade
(dureza, mineralização, limpeza, turbidez) e temperatura. Um
controlo de pH de rotina deverá ser realizado, principalmente
antes da administração de produtos via água de bebida.
Em suínos, o interesse principal em utilizar acidificantes na
água de bebida, é na fase de desmame. Os leitões têm produção insuficiente de ácido clorídrico e reduzida capacidade
em manter o pH gástrico adequado na fase do desmame. No
aleitamento, o ácido lático é produzido por bactérias as quais
utilizam a lactose do leite da porca como substrato.
Com a mudança da dieta líquida (leite) para a dieta seca (ração), há proliferação e multiplicação de outros microorganismos, bactérias que geralmente desencadeiam resultados
negativos sobre o desempenho do leitão. Os ácidos orgânicos
ajudam a manter o pH gástrico equilibrado e estabilizado, melhoram a digestão de proteínas, estimulam secreção de enzimas pancreáticas e a absorção de nutrientes no intestino.
Muitos ácidos possuem igualmente uma ação antimicrobiana
ajudando a minimizar algumas enteropatias.
* Médica Veterinária - Direção Técnica Calier

Calier Proacid
• Elevada capacidade de acidificação da água.
• Boa palatibilidade.
• Previne a formação de biofilme.
• Baixa corrosividade para as tubagens
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ESPECIAL COVID-19
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 Estado de Emergência foi decretado no dia 18 de
março, através do Decreto do Presidente da República nº 14A/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 vive 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.
Outras preocupações relacionadas com o estado de emergência
tomaram a agenda da FPAS que as transmitiu desde logo aos
decisores políticos.

ESPECIAL CORONAVIRUS

ESPECIAL CORONAVIRUS

COVID-19

PROPOSTAS FPAS
Tendo em conta a situação atual da evolução do COVID-19 em
Portugal e o estabelecimento do estado de emergência nacional, a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores
elencou um conjunto de medidas que considerou serem de
implementação urgente para salvaguardar o abastecimento de
um bem de primeira necessidade, que é a carne de porco, preservando o funcionamento de toda a sua fileira.
Assim, formulámos o seguinte pacote de medidas e atuações
a vários níveis:
1. TRANSPORTES
• Assegurar o abastecimento de matérias-primas, garantindo o
normal funcionamento dos portos marítimos;
• Assegurar o transporte de matérias primas e fatores de produção às fábricas de alimentos compostos, explorações de suínos e matadouros;
• Assegurar a circulação dos transportadores de material genético desde o centro de colheita até à exploração;
• Assegurar o transporte de produtos cárnicos desde os operadores do abate e transformação até aos centros logísticos dos
operadores da distribuição e pontos de venda;
2. RECURSOS HUMANOS
• Flexibilização extraordinária das regras laborais dos transportadores, retirando as paragens obrigatórias dentro das horas de
serviço evitando situações de risco para os transportadores e
aumentando a celeridade das entregas;
• Flexibilização extraordinária da contratação temporária para
laboração em estabelecimentos da fileira (sejam fábricas de rações, explorações, matadouros ou salas de desmancha) onde
tenha ocorrido um surto de COVID-19;
• Garantir a cobertura da inspeção sanitária a nível nacional
acionando, em último recurso, a prerrogativa prevista na portaria nº 743/92, ajuramentando médicos veterinários para a
inspeção sanitária nos casos em que existe défice de cobertura
de inspetores sanitários;
• Suspensão temporária das restrições laborais consagradas
no Contrato Coletivo de Trabalho da Suinicultura;
• Habilitar excecionalmente o transporte de animais vivos a
motoristas que não possuam formação específica de bem-estar animal, no caso de estar comprometido o transporte por
transportadores habilitados.

tões são consumidos em restaurantes, casamentos e outras
festas sendo que só menos de 5% são vendidos diretamente ao
público. Com a situação de emergência nacional estão fechados os restaurantes e suspensas as festas, pelo que os produtores de leitões não têm mercado para os mesmos.
As raças exploradas para obter esta tipologia de produto são
raças locais, não possuindo características genéticas que permitam a sua engorda pelo que a única solução é abater os animais e congelar as carcaças.
Para proteção dos pequenos e médios produtores é imperioso
intervir no mercado para evitar uma especulação que provoque
a falência destes produtores.
Assim, propomos:
• Criação de uma linha de crédito no valor de 40€ por leitão
(valor do custo de produção) para garantir um preço mínimo e
permitir o abate e congelamento por 6 meses das carcaças. Os
animais terão de ter origem nacional;
• Os beneficiários serão os produtores, os comerciantes ou os
matadouros que pretendam contrair crédito por essa via;
• As condições do crédito serão as mesmas decretadas pelo governo para esta emergência;
• Prevemos a necessidade de abater e congelar 250.000 leitões pelo que o montante global desta linha de crédito será de
10.000.000€;
• Os montantes de acesso só poderão ser movimentados com
o comprovante de executar a operação.
Por fim, a FPAS enaltece o trabalho de todos os trabalhadores
e empresas da fileira que, em prejuízo pessoal e familiar, prosseguem na nobre missão de produzir, transformar e alimentar,
garantindo a disponibilidade de proteína animal segura e de
alta qualidade, de continuar a ir trabalhar diariamente sob condições de risco para que os portugueses possam ficar em casa
em condições de segurança.

3. APOIO FINANCEIRO ÀS EMPRESAS

O desafio e a responsabilidade da fileira no momento que o país
atravessa são enormes, mas nunca serão maiores que a nossa
capacidade de os superar!

Em Portugal cerca de 20% dos porcos abatidos são leitões para
assar, que totalizam mais de um milhão de animais. Estes lei-

Direção da FPAS,
Montijo, 19 de março de 2020
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FPAS EXIGE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO NO
MERCADO DO LEITÃO DE ASSAR
A FPAS escreveu à Sra. Ministra da Agricultura no sentido de
transmitir a grave situação que afeta o mercado do leitão de
assar.
As mesmas preocupações e propostas já haviam sido transmitidas nas diversas reuniões que a FPAS tem mantido, quer com
o Ministério da Agricultura, quer com o Ministério da Economia.
Transcrevemos a missiva:
Em Portugal cerca de 20% dos porcos abatidos são leitões para
assar, que totalizam mais de um milhão de animais. Estes leitões são consumidos em restaurantes, casamentos e outras
festas sendo que só menos de 5% são vendidos diretamente
ao público.
Com a situação de emergência nacional estão fechados os restaurantes e suspensas as festas, pelo que os produtores de leitões não têm mercado para os mesmos.
Para proteção dos pequenos e médios produtores é imperioso
intervir no mercado para evitar uma especulação que provoque
a falência destes produtores.
Das soluções já estudadas pela FPAS, a exportação – e nomeadamente para a China - não é viável pelas razões que enumeramos:
1. O mercado do leitão de assar não é um mercado com procura;
2. O mercado chinês procura peças de carne, o que no caso dos
leitões não há correspondência à exigência de mercado;
3. Mesmo que seja encontrado um nicho de mercado, o caderno
de especificações de exportação para a China e para a maior
parte dos destinos autorizados para exportação de carne de
porco não admite a exportação das extremidades (cabeça e patas), pelo que a operação não é economicamente viável.
Por outro lado, a engorda de leitões pode ser uma solução parcial, no caso das linhas genéticas precoces, mas não é solução
no caso maioritário dos leitões de raças autóctones, explorados
em linha pura ou cruzada. Não se configura a opção da engorda
como solução no caso dos leitões de raças autóctones pelas razões que enumeramos:
1. As raças autóctones são raças de crescimento lento, pelo
que a engorda dos animais destinados ao mercado do leitão de
assar resultaria em graves prejuízos económicos para os produtores;
2. As exigências de mercado rejeitam as características organolépticas dos animais destinados ao mercado de leitão de assar
em animais com 100 kg de peso vivo;
3. As explorações não estão preparadas do ponto de vista infraestrutural para desenvolver a fase de engorda, criando-se
problemas de bem-estar animal nestas explorações.

Deste modo, considera a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores que é necessário implementar medidas
que salvaguardem o escoamento dos animais provenientes
dos pequenos produtores, sendo a única medida de intervenção viável e que garante a manutenção de centenas de pequenas empresas e empresários em nome individual, bem como a
salvaguarda do bem-estar animal é o armazenamento privado,
com ajudas económicas aos operadores que se disponham a
congelar leitões com origem nacional.
A esta solução também deverá estar adjacente o compromisso
dos produtores não inseminarem as reprodutoras com sémen
de animais de raças autóctones durante o período de vigência
do Estado de Emergência de forma a que não haja um excesso
de oferta no mercado aquando da reabertura dos estabelecimentos comerciais de venda direta ao público, inseminando
com animais de raças com aptidão para a produção de carne,
que poderão ter como destino a engorda.
A FPAS adverte que a inexistência de medidas de apoio aos
pequenos produtores de leitão para assar trará consequências
gravosas não apenas no plano económico, mas sobretudo na
manutenção de um património genético inestimável como são
as raças autóctones de suínos portuguesas.
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FPAS ESCREVE AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A FPAS escreveu ao Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo Sousa apelando à valorização da função de todos os trabalhadores do sector primário, e particularmente os trabalhadores
do sector da suinicultura.
Transcrevemos o conteúdo da carta:

Vivemos hoje o maior desafio coletivo do nosso tempo enquanto nação, do ponto de vista social, económico e humanitário,
um desafio que só conseguiremos superar com a união e a assunção de responsabilidades de todos os setores da sociedade
portuguesa.
É nesse sentido que a Federação Portuguesa de Associações de
Suinicultores enaltece o trabalho inexcedível que todos os profissionais de saúde, forças de segurança, militares das forças
armadas, pessoal da administração central e regional do estado
tem desenvolvido na linha da frente do combate contra a doença, em nome da saúde dos portugueses.
Mas é igualmente importante enaltecer o trabalho de todos
quanto têm sido igualmente inexcedíveis na retaguarda desta

batalha, e tantas vezes ignorados, nomeadamente os agricultores e trabalhadores do setor primário, que todos os dias, e
em prejuízo pessoal e familiar, prosseguem na nobre missão de
produzir, transformar e alimentar, garantindo a disponibilidade
de proteína animal segura e de alta qualidade, que garantem
a alimentação e a saúde também daqueles que estão na linha
da frente, que continuam a ir trabalhar diariamente sob condições de risco para que os portugueses possam ficar em casa em
condições de segurança.
Excelência, estamos cientes que o desafio e a responsabilidade
da fileira no momento que o país atravessa são enormes, mas
os portugueses podem estar seguros que nunca serão maiores
que a nossa capacidade de os superar!

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 16
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

EQUIPORAVE Ibérica
CARTA DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA AO SECTOR

Optimização da Produção Animal
Optimización de Producción Animal

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM PORTUGAL
NOTA INFORMATIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DIRIGIDA AO SETOR
Caros parceiros,
O Conselho de Ministros aprovou o Decreto que estabelece os
termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, em resposta à pandemia da doença COVID-19. No seguimento desse
mesmo Decreto e certos de que temos, em todos vós, parceiros
fundamentais para vencermos esta batalha, queremos transmitir-vos, desde já, as seguintes mensagens:
1. É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e garantir que as cadeias de abastecimento
fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser
asseguradas.
2. É importante realçar a imprescindibilidade do funcionamento, em condições de normalidade, da cadeia de produção alimentar, em prol da manutenção da regular atividade da sociedade, devendo ser asseguradas as condições de abastecimento
de bens nos setores agroalimentar e do retalho, em virtude das
dinâmicas de mercado determinadas pelo COVID-19.
3. São cometidas, à Ministra da Agricultura, as devidas competências para a adoção das medidas e para a prática de todos
os atos que permitam garantir as condições de normalidade na
produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e
serviços agrícolas e pecuários, bem como os essenciais à cadeia
de produção agroalimentar, incluindo a importação de matérias
-primas e de bens alimentares.
4. No mesmo Decreto são estabelecidas regras aplicáveis ao
funcionamento ou suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles que,
pelo seu carácter essencial, devam permanecer em funcionamento.
5. São mantidas as atividades necessárias, da produção à distribuição agroalimentar, não estando prevista qualquer suspensão do seu funcionamento. Para tal e para que seja garantido o bem-estar das famílias, são imprescindíveis todos
os profissionais do setor agroalimentar. E, por isso, queremos
terminar deixando, desde já, a todos os agricultores e a todos
os profissionais do setor agroalimentar, uma palavra de reconhecimento e gratidão por todo o trabalho, esforço e dedicação,
num contexto que nos desafia e coloca à prova. Um contexto
que, estamos certos, iremos superar, graças também ao trabalho de todas e de todos que integram este setor que tanto orgulha o nosso país, inspirando confiança no futuro e na vitória.
23 de março de 2020
Ministério da Agricultura
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PLANO DE MEDIDAS EXCECIONAIS PARA O SETOR
AGROALIMENTAR NO QUADRO DA PANDEMIA COVID19
1. ENQUADRAMENTO

2. SITUAÇÃO MERCADO1

Na sequência do alastramento da pandemia Covid-19 e da
constatação de perturbações que o setor agrícola e a cadeia
alimentar evidenciam em muitos Estados-Membros, incluindo
Portugal, decidiu a Senhora Ministra da Agricultura proceder à
elaboração do presente Plano de Medidas Excecionais para o
setor agroalimentar no contexto da referida crise.

Os mercados agrícolas estão, até ao momento, a funcionar de
modo regular, em termos de quantidade e preço, embora com
algumas exceções.

Este conjunto de medidas tem como principal objetivo assegurar o funcionamento do setor agrícola e agroalimentar de forma
a garantir o abastecimento alimentar num contexto de fortes
restrições de circulação de pessoas e mercadorias e ainda mitigar o efeito nos subsectores com quebra da procura.

Em anexo, apresenta-se uma informação detalhada de cada
sector, à data de fevereiro, o que permite ter como referências
as situações mais críticas em termos de dependência do exterior (autoaprovisionamento e países fornecedores) bem como
os preços anteriores à situação decorrente do Covid 19. Nas
próximas versões o efeito da COVID 19 será mais evidenciado
em resultado da atualização da informação estatística e dos
contributos sectoriais.

Com o Ministério da Economia, foi criado um Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de
Bens nos Sectores Agroalimentares e do Retalho em virtude das dinâmicas de mercados determinadas pelo COVID-19.
Deste grupo, coordenado a nível político, fazem parte as associações representativas da indústria agroalimentar, retalho,
distribuição e logística e ainda os organismos relevantes da
Administração Pública.
O grupo tem reunido periodicamente com a finalidade de acompanhar eventuais situações de perturbação e analisar a aplicação de medidas destinadas a manter ou restabelecer as normais condições de abastecimento.

Verificam- se algumas situações de dificuldade de escoamento
dos produtos, por ex., queijos de ovelha e cabra.

Foi também constituído um grupo interno no Ministério da
Agricultura, para acompanhamento do funcionamento dos organismos tutelados e da cadeia de abastecimento alimentar,
visando ainda assegurar uma monitorização efetiva da evolução da situação ao nível de recursos e da implementação de
planos de contingência, e acompanhamento das empresas do
setor. Neste grupo participam as entidades representativas
dos setores e atividades que, pela sua relevância em termos
setoriais, têm contacto direto com os operadores e detêm um
conhecimento mais efetivo da situação.

O preço do petróleo teve uma forte queda, o que terá algum
impacto em termos de redução de custos sectoriais.

O Ministério da Agricultura está também representado na Subcomissão para acompanhamento da situação epidemiológica
COVID-19 da Proteção Civil, a qual reúne diariamente para coordenar a aplicação das orientações do Estado de Emergência e
para articular a resposta às situações de perturbação que ocorram no terreno.
Este Plano é utilizado regularmente enquanto elemento central para a monitorização assídua da implementação das medidas, podendo no decurso da evolução da situação da cadeia de
abastecimento sofrer ajustamentos, incluindo aditamento de
medidas que permitam melhorar e adequar a resposta à evolução da situação. Acresce referir que o mesmo resulta de um
conjunto alargado de contribuições, incluindo uma auscultação
às organizações representativas do setor agrícola, sem prejuízo
de incluir medidas que possam vir a ser tomadas, de forma articulada, a nível da UE, no sentido de dar uma resposta eficaz e
coordenada a toda esta crise.
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Em termos de consumidor final, ocorreram algumas dificuldades em responder à procura atípica de produtos lácteos, hortícolas, carne e arroz.
As maiores preocupações para o futuro imediato relacionam-se
com as dificuldades de mão-de-obra e com o acesso a fatores
de produção importados. Outra preocupação relaciona-se com
os produtos com orientação exportadora (tomate, vinho, hortícolas), tendo em conta a situação nos países clientes.

3. MEDIDAS EM CURSO
3.1. Medidas Transversais
LIQUIDEZ E CRÉDITO
1. Linha de crédito Capitalizar 2018 | COVID-19 - 400M€, para
fazer face às necessidades de fundo de maneio e de tesouraria;
garantia até 80% do capital em dívida, com comissão de garantia
integralmente bonificada

https://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linhade-credito-capitalizar-2018-covid-19/
2. Linha de seguro de crédito à exportação de curto prazo com
garantias de Estado - 300M€

https://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/cosec-implementa-medidas-extraordin%C3%A1rias-de-apoio-%C3%A0s
-empresas/

Situação de referência tendo em conta que grande parte dos dados ainda se
refere à situação pré-COVID.
1

We Care. We are ALS.

Serviços laboratoriais para toda a fileira porcina.

Laboratório Acreditado

Reconhecido no âmbito do PCEDA

Relações de Confiança desde 1999.

www.alsglobal-iberia.com
T. 232 817 817/8
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3. Medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas e IPSS, para diferimento do cumprimento de obrigações dos beneficiários perante o sistema financeiro.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de Março
4. Regime excecional e temporário de mora no pagamento de
rendas.
Proposta de lei CM de 26 de março

11. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa, no valor de 635 euros por trabalhador;

Art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicadode-conselho-de-ministros?i=336

12. Apoio excecional à família para quem que tenha de ficar em
casa a acompanhar os filhos até 12 anos, por força da suspensão das atividades escolares presenciais (e não possam recorrer ao teletrabalho) - benefício atribuído ao empregador e ao
trabalhador

MEDIDAS FISCAIS E CONTRIBUTIVAS

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março

5. Flexibilização das condições de pagamento de impostos e
contribuições à Segurança Social no 2º trimestre de 2020 (Despacho SEAF n.º 104/2020 de 9 de Março):

13. Apoio excecional à família para os trabalhadores independentes

a. Pagamento especial por conta a efetuar em março pode ser
efetuado até 30 de junho
b. Entrega da declaração Modelo 22 do IRC até 31 de julho
c. O primeiro pagamento por conta e pagamento adicional por
conta do IRC pode ser efetuado até 31 de agosto
6. IVA e retenções na fonte de IRS/IRC: possibilidade de pagamento em 3 ou 6 prestações mensais sem juros, os planos
prestacionais não estão sujeitos a prestação de qualquer garantia. Para empresas/empresários com volume negócios até
10M€.

Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 10-F/2020 de 26 de Março
7. Pagamento diferido das contribuições para a Segurança
Social: são reduzidas a 1/3, nos meses março, abril e maio de
2020. O remanescente das contribuições, 2/3, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho, é liquidado a partir do 3º trimestre,
nos mesmos termos aplicáveis ao IVA e retenções na fonte.
Para empresas/empresários até 50 postos de trabalho.

Art.º 4.º Decreto-Lei n.º 10-F/2020 de 26 de março
8. Suspensão por 3 meses dos processos de execução fiscal e
dos processos de execução por dívidas à segurança social até
30 de junho de 2020.

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 de 26 de Março
MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO
9. ”Lay-off simplificado” - Apoio extraordinário à manutenção
dos contratos de trabalho em empresa em situação de crise
empresarial, no valor de 2/3 da remuneração, assegurando a
Segurança Social o pagamento de parte desse valor, sendo o
remanescente suportado pela entidade empregadora;

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março
10. Plano extraordinário de formação do IEFP, com um apoio
que pode atingir 635 euros por trabalhador;

Art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março
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Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março
OUTRAS MEDIDAS
14. Adiamento do prazo legal para realização das assembleias
gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas até 30 de junho de 2020.

Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março
15. Adiamento do prazo de entrega do Relatório Único (RU), referente à informação sobre a atividade social da empresa.

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
16. Medidas temporárias aplicadas aos motoristas de transporte de mercadorias com o objetivo de facilitar e agilizar o transporte terrestre de mercadorias, garantindo o abastecimento de
bens essenciais.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
3.2. Medidas Setoriais
GERAIS
PEDIDO ÚNICO
17. Prolongamento do prazo de submissão de candidaturas no
PU2020 para 15 de junho.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prazo-de-candidaturas-ao-pedido-unico-2020-prorrogado-para-15-de-junho
18. Possibilidade de apresentação de documentação necessária à formalização das candidaturas em momento posterior à
submissão, nomeadamente documentos com exigência de reconhecimento notarial de candidaturas.
DESENVOLVIMENTO RURAL - PDR2020
19. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos
de pagamento no âmbito da medida do PDR2020, com regularização posterior. Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º
Suplemento, Série I de 2020-03-13
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20. São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações
canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19,
previstas em projetos aprovados pelo PDR 2020.

26. Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas
pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19 (em operacionalização).

N.º 2 do Artigo 3.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de Março

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da
República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13

N.º 3 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de
2020-03-13
21. Os prazos de submissão das candidaturas, no âmbito de
anúncios em curso, são prorrogados por 30 dias.

N.º 3 - https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
comunicado?i=medidas-relativas-ao-programa-de-desenvolvimento-rural-2014-2020
22. Autorização para apresentação de pagamentos intercalares
com faseamento da submissão da despesa e respetivo reembolso, sem observância do número máximo de pedidos previsto
na regulamentação específica.
N.º 1 do Artigo 3.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de Março
Alínea b) do n.º 6 - https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
23. Os prazos de execução contratualmente definidos para iniciar e finalizar a execução físico financeira dos projetos, cuja
data limite para fim de investimento ocorra entre 1 de Março
e 15 de unho de 2020, são automaticamente prorrogados por
três meses o prazo para a conclusão dos projetos que cheguem
ao seu termo.

Artigo 2.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de março
Alínea a) do n.º 6 - https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19

27. Não penalização dos projetos que, devido aos impactos negativos decorrentes do COVID-19, não atinjam o orçamento ou
a taxa de execução financeira prevista (em operacionalização).
28. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de
pagamento, quando aplicável (em operacionalização).

Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série
I de 2020-03-13
29. Prorrogação do prazo limite para entrega do relatório de
execução final e do pedido de pagamento (Concurso 1/2019), de
30 de março para 30 de junho

https://www.ivv.gov.pt/np4/457/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=9007&fileName=Aviso_Prorroga__o_Prazo_
PMT_1_2019.pdf
Apoio à destilação de subprodutos vínicos
30. Será alargada a elegibilidade desta medida, de forma a
incluir o álcool destinado ao uso hospitalar e/ou à indústria
farmacêutica, permitindo assim direcionar os stocks de matéria prima existentes, que se estimam num valor mínimo de
500.000 L.

(Portaria em fase de publicação)
Apoios à Promoção do Vinho e Produtos Vínicos no Mercado
Interno (DL 94/2012)

24. Na sequência da medida anterior, prorrogação por 3 meses
dos prazos para submissão de pedidos de pagamento.

31. Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas
pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19 (em operacionalização).

MEDIDAS DE MERCADO
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES DE FRUTAS E HORTÍCOLAS
(OP F&H)

32. Não penalização dos projetos que, devido aos impactos negativos decorrentes do COVID-19, não atinjam o orçamento ou
a taxa de execução financeira prevista (em operacionalização).

25. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos
de pagamento no âmbito dos Programas Operacionais Frutas
e Hortícolas

33. Flexibilização de prazos (em operacionalização).

Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série
I de 2020-03-13

34. Eliminação das penalizações inerentes ao não cumprimento
dos objetivos das ações aprovadas no âmbito do PAN 2020. –
ações 1.1., 2.1., 3.1., 5.1.

N.º 1 - https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19

35. Alargamento de prazo para alteração de candidaturas ao
PAN 2020 - Junho ou Julho

VINHO
Apoio à promoção de vinhos em países terceiros (OCM Vitivinícola)

APICULTURA

36. Ajustamento das obrigações de visitas de técnicos a apiários – aplicação do despacho DGAV em matéria de regras para
visitas técnicas e distanciamento social
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http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/
DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550

grama de Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos
do PDR 2020

37. Novo prazo para candidatura PAN2020 – para as ações que
ainda não esgotaram envelope
38. Novo prazo candidaturas PAN 2021 – avaliar receção e análise atual

46. A emissão de certificados sanitários relativa a animais vivos
e de produtos de origem animal, emitidos no sistema TRACES, é
desmaterializada, sendo que os documentos que acompanham
a remessa até ao destino não carecem de assinatura física ou
digital

RECONHECIMENTO DE OP

OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

39. Alargamento de prazos para apresentação de relatórios relativos ao reconhecimento de Organizações de Produtores (OP)
- para 15 de junho.

47. Flexibilização temporária das comunicações ao Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA).

REGIME ESCOLAR
40. Possibilidade de não distribuição dos produtos, podendo os
mesmos ser entregues em instituições (existe já esclarecimento da CE neste sentido).
41. Prever a não execução de Medidas educativas de acompanhamentos pelos estabelecimentos escolares que não o tenham realizado atá à data.
42. Prolongar o prazo para aprovação das entidades requerentes para novos beneficiários (previsto até 31 de julho de 2020
para o ano letivo 2020/21).
MEDIDAS VETERINÁRIAS
43. As deslocações de técnicos apícolas aos apiários são apenas permitidas para a aplicação de tratamentos contra a varroose ou para colheitas de material para análise em caso de
suspeita de doença.

http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/
DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550
44. As atividades de saneamento dos efetivos pecuários foram adaptadas à situação emergência, conforme Despacho
n.º 14/G/2020, publicitado em http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550 :
• Validade das classificações sanitária dos efetivos pecuários
(ruminantes), sem restrições sanitárias, é prorrogada em 60
dias;

48. Autorizada a extensão dos prazos legais para aplicação de
identificação individual em bovinos até aos 50 dias de idade e
em pequenos ruminantes até aos 10 meses de idade;
49. Suspensão das ações de formação presenciais destinadas a
agricultores, privilegiando-se a continuidade da formação teórica pro meios eletrónicos;
50. Prorrogada a validade dos cartões de identificação dos técnicos responsáveis, operadores de venda e aplicadores de produtos fitofarmacêuticos, incluindo aplicadores especializados;
Agricultura biológica - Organismos de controlo e Certificação (OC)
51. O adiamento dos controlos presenciais enquanto vigorarem
as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 (Decreto-Lei n.º
10-A/2020 de 13 de março), incluindo a recolha de amostras
para determinações analíticas, devendo estes ser realizados
após o final da emergência sanitária.
52. A Manutenção da emissão de documentos necessários,
como seja os certificados, com base em verificações documentais e na análise de risco.
4. Medidas em estudo de âmbito comunitário
GERAIS
• Redução das percentagens ou derrogação dos prazos de controlo no local.
• Maior flexibilidade no cumprimento de prazos estipulados em
regulamentação comunitária.

• Validade dos testes de pré-movimentação (TPM) realizada em
bovinos é prorrogada em 30 dias;

• Adiamento de todas as auditorias programadas pelos serviços da Comissão.

• Circulação de bovinos com idade inferior a 12 meses é condicionada à realização de um único TPM;

PAGAMENTOS DIRETOS

• Ações sanitárias são reprogramas priorizando as reinspeções
de explorações pecuárias não indemnes;
Prolongada a validade das vacinações contra a Língua Azul realizada a efetivos pecuários de pequenos ruminantes enquanto
vigorar o estado de emergência.
45. Suspensão de todas as ações a realizar ao abrigo do Pro-
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Tendo em conta a gravidade e a persistência da situação de
Coronavírus que se verifica, considera-se que no âmbito do
artigo 69.º - Medidas para resolver problemas específicos do
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, a Comissão Europeia está em
condições de adotar atos de execução que sejam necessários
e justificáveis em situações de emergência, durante o período
considerado necessário (não podendo exceder 12 meses), de
forma a assegurar a continuidade do regime de pagamentos
diretos em circunstâncias extraordinárias.

ESPECIAL CORONAVIRUS

• Apoio associado - Prémio por vaca em aleitamento, Prémio
por ovelha e cabra, Prémio por vaca leiteira, Pagamento por superfície arroz e Pagamento por superfície tomate para transformação
De acordo com o disposto no n.º 10 do artigo 52.º do Regulamento (EU) n.º 1307/2013, definir a possibilidade dos pagamentos ligados “animais” e “superfícies”, candidatos no Pedido Único de 2020, sejam pagos aos agricultores com base no
apoio concedido no Pedido Único de 2019, e não de acordo com
o cumprimento das regras de elegibilidade em 2020.
• Greening - Diversificação de culturas e superfícies de interesse ecológico
Derrogação do cumprimento das práticas benéficas para o clima e ambiente relativas à diversificação de culturas e de superfície de interesse ecológico, previstas nos artigos 44.º e 46.º do
Regulamento (UE) n.º 1307/2013, que permita aos agricultores,
no Pedido Único de 2020, utilizar para pastoreio as parcelas de
pousio declaradas no Pedido Único de 2019. (nota: à semelhança de Decisão de execução C (2019) 6438 da Comissão de 4 setembro 2019),
• Reforço da percentagem de adiantamento PU 2020
Reforço da percentagem de adiantamento dos pagamentos diretos para 70% e de ajudas SIGC do desenvolvimento rural até
um máximo de 85% e antecipação do período do pagamento.

DESENVOLVIMENTO RURAL
• Derrogações que permitam a continuidade da produção alimentar sem condicionalismos: níveis de encabeçamento ou flexibilidade na sua gestão, flexibilidade no reporte de análises de
terras, flexibilidade na utilização das áreas de pastoreio.
• Ao nível dos projetos de investimento:
- Prever de forma transversal cláusulas de revisão e salvaguarda ao nível dos compromissos e obrigações (Medidas SIGC e
NSIGC) designadamente prevendo a possibilidade de se comtemplarem no elenco factos de força maior, as disposições relativas a períodos de contenção e quarentena (Por exemplo no
município de Ovar foi já declarado o estado de emergência e
quarentena obrigatória);
- Promover a utilização de tecnologias de teledeteção por forma a controlar a execução de projetos de investimento de menor montante de investimento (também a aplicar nas medidas
SIGC);
• Antecipação de prazos e de % de adiantamentos nas medidas
superfície
MEDIDAS DE MERCADO
Em termos de regimes de apoio UE para os setores Frutas e
Hortícolas, apicultura e Vinho,
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• Derrogar obrigações de execução material de algumas ações
previstas, assim como obrigações de relatório e prazo para pedidos de ajuda, que dependam de despesa efetivamente realizada.

• Dadas as dificuldades dos Laboratórios Nacionais de Referência, sugere-se a flexibilização dos Planos de colheitas de amostras nacionais no âmbito dos controlos oficiais: os planos de
controlo de rotina, podem ser reduzidos ou mesmo suspensos.

• A necessidade de medidas excecionais de mercado, será de
equacionar futuramente.

• Facilitar e priorizar a circulação dos camiões de abastecimento na UE: deverá ser priorizada a circulação de camiões de
abastecimento não apenas para consumo direto, mas também
dos fatores de produção agrícola essenciais à continuidade da
produção primária.

MEDIDAS VETERINÁRIAS / ALIMENTARES
• Facilitação das importações de matérias primas para alimentação animal e de fatores de produção na EU:
• Os controlos físicos às mercadorias podem ser reduzidos, por
exemplo no controlo fitossanitário, em que os produtos sujeitos
a frequência reduzida, dado o seu historial de segurança, podem
ser suspensos.
• Outra situação será a possibilidade de redução da taxa de
controlo dos produtos alimentares fixada atualmente entre 2
e 10%.

• A COMISSÃO poder acompanhar de perto e assinalar Laboratórios Nacionais de Referência na União Europeia que estejam
em condições de receber amostras de outros EM, permitindo
assegurar o estatuto sanitário de várias doenças.
• Serem antecipados os pagamentos das medidas veterinárias
e fitossanitárias cofinanciadas pela Comissão Europeia.

Não obstante, os produtos sujeitos a medidas de emergência
não devem deixar de ser inspecionados, sob pena de se poder
colocar em causa a segurança dos alimentos ou a introdução
de organismos nocivos que podem colocar em causa o estatuto
sanitário e fitossanitário a curto, médio e mesmo longo prazo.

NUTRIÇÃO E
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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D.I.N. Desenvolvimento e Inovação Nutricional, S.A.
Zona
Industrial
da Catraia | Apartado 50 | 3441-909 SANTA COMBA DÃO (Portugal)
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JÁ
SABE
AS
NOVI
DADES?
A coccidiose e a anemia podem
ser um peso muito grande
para qualquer negócio.
A forma como estas doenças
podem ser geridas evoluiu.
Pergunte ao seu médico
veterinário por novas
soluções, fáceis e eficientes.

PT 95/2019
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COVID-19 E A
PRODUÇÃO DE SUÍNOS
As seguintes recomendações são da responsabilidade da MSD
AH e têm como intuito partilhar a informação de colegas proveniente de outros países sobre a adaptação das empresas ao
COVID19. As medidas de Biossegurança ou as dificuldades com
que se depararam, e como as superaram, são alguns dos temas
abordados. Estão compilados relatos de Espanha, Singapura
ou China, bem como um plano de reação de risco que pode ser
implementado no nosso país.
Covid-19: Cadeia de produção de suínos na china (Março 2020)
• O governo adotou o plano clássico de controlo de doenças infeciosas, que consiste em:
> Identificar e controlar a fonte de infeção
> Cortar as vias de transmissão
> Proteger a população mais suscetível
• Princípio: Testar todos os suspeitos e familiares, encontrar os
positivos e colocar em quarentena obrigatória.
• Wuhan foi fechada a 23 de Janeiro
• Mais de 40 000 mil profissionais de saúde dirigiram-se à província de Hubei para providenciar suporte médico.
• Construíram mais de 16 hospitais temporários com capacidade para mais de 12 000 pacientes
• Aumentaram o número de camas de 5 000 para 23 mil em
Wuhan.
• Melhoraram a capacidade dos PCR para 35 mil ao dia.
• A população teve acesso a testes gratuitos, tratamento e hospitalização.
• Nas outras províncias:
> Vários tipos de isolamento, cortaram a circulação de pessoas
entre vilas.

> Afetou o transporte de animais, de alimento e de materiais
num curto espaço de tempo

> Restringiram o número de pessoas por habitação

> Os trabalhadores de localidades diferentes do seu trabalho
não conseguiram ir trabalhar

> Continuaram a aumentar o fornecimento de materiais à população (luvas e máscaras))
> O governo assumiu o retorno ao trabalho como sendo tão importante quanto o controlo da doença.

> Prioridade para teletrabalho para os colaboradores que conseguissem efetuar o seu trabalho em casa.
> Algumas pessoas perderam os seus trabalhos

> Todos os cidadãos foram obrigados a descarregar uma aplicação onde teriam de fazer relatórios diários sobre a sua saúde e
locais onde estiveram.

> O governo apoiou os suinicultores

• Impacto na cadeia de produção de Suínos

• Ministro da segurança pública
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• Ministro da agricultura

ESPECIAL CORONAVIRUS

• Não foram reportados casos em nenhuma exploração de suínos uma vez que os colaborados vivem dentro do terreno onde
está inserida a exploração, estando por isso naturalmente isolados.
• Cada colaborador teve de seguir à risca o plano de biossegurança indicado e enviar a medição da sua temperatura corporal
duas vezes ao dia.
• Se algum colaborador, ausente por algum tempo, retornou
ao trabalho, teve de realizar uma quarentena obrigatória de 15
dias.
• Ministro do transporte
- Camiões de transporte de animais vivos ou ração deixaram
de ser intercetados.
- Os matadouros não foram fechados
- Fornecimento de material de apoio à produção assegurado.
> Como as empresas voltaram ao trabalho?
• Preparar um plano de emergência sobre a as referências dadas pelo governo e submeter na aplicação

• Matadouros:
> Muitos retomaram o trabalho até março com o apoio do governo
> Reduziram a capacidade de abate
> Trabalhadores saudáveis trabalham dentro da normalidade
> Inspetores trabalham dentro da normalidade
> Trabalhadores de outras localidades ficaram hospedados
num dormitório adaptado no matadouro

• Recolher parâmetros vitais de todos os colaboradores e locais
visitados por cada um deles, todos os dias.

> Todos os trabalhadores foram obrigados a medir a sua temperatura duas vezes ao dia para providenciar um certificado de
saúde.

• Fornecimento de material de proteção para os colaboradores
obrigatório.

> Aumentaram a frequência de desinfeção das instalações e
dos trabalhadores.
> No refeitório colegas de trabalho não se podem sentar lado/
lado e frente/frente.
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Covid-19: Cadeia de produção de suínos na Singapura (março
2020)
• População de 5.7 milhões de pessoas, visitas anuis de turistas
65 milhões
• Primeiro caso a 23 de janeiro
• Elevado número de turistas vindos da China, especialmente
durante o período de ano novo lunar.
• Transmissão local detetada a 4 de fevereiro
• A 17 de março, 266 casos confirmados
• Países vizinhos com pouca capacidade para realizar testes
• Problema:
> As pessoas podem estar positivas sem sintomas associados
durante 14 dias

> Comunicação clara e aberta
• Relatórios diários dos colaboradores
• Informação clara, protocolos de implementação de medidas
de proteção
• O governo testou todos os possíveis casos de COVID-19.
• Distância social
• Sanções severas em caso de um colaborador ir trabalhar
doente
• COVID-19, ação em matadouro:
- Abatem cerca de 8000 animais por dia
- 2 turnos: 6am – 2pm e 2pm – 10pm
- Maioritariamente os colaboradores são de outros 		
países
Medidas implementadas:
• Dividiram os turnos: Passaram a ter 4 turnos. Se num turno
for identificado um colaborador doente, restam ainda 3 turnos.
• Distância social: 1 metro de distância obrigatória entre colaboradores. 30 minutos entre a mudança de turnos a fim de permitir a desinfeção de todas as instalações
• Quarentena obrigatória para todos os colaboradores de 14
dias, o pagamento destes dias é suportado pelo governo e pela
empresa

• Solução:
> Quarentena obrigatória para positivos e pessoas que contactaram com alguém positivo
> Planeamento de agendas de trabalho de forma a haver o mínimo de cruzamento possível entre colegas de trabalho
• Medidas que possam vir a ajudar:
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• Medida da temperatura à entrada e à saída
• Colaboradores administrativos ou não essenciais à cadeia de
abate, realizam teletrabalho
Covid-19: Cadeia de produção de suínos na Espanha (Março
2020)
• Tal como em Portugal foram partilhadas medidas não obrigatórias de proteção e desinfeção, tais como:

ESPECIAL CORONAVIRUS

• Ações para garantir o funcionamento da exploração
- Trabalhadores: estabelecer divisão de áreas da exploração por colaborador
- Planear horários de entrada e de saída de forma a
não haver contacto entre colegas de trabalho nos bal
neários
- Horários para refeições diferenciados
- Quando transportam animais, assegurar uma dis
tância ente o colaborador que envia e o que recebe de
no mínimo 3 metros.
- Estabelecer um grupo da manhã e um da tarde

• Medidas de prevenção gerais:
- Estabelecer barreiras entre colaboradores
- Medir a temperatura à entrada da exploração
- Evitar reuniões de mais de 20 pessoas
- Evitar viagens de trabalho
- Suspender cursos
- Ter desinfetante de mãos em todos os balneários da
exploração
- Aumentar a frequência de lavagem de mãos
- Limpar com mais frequência as áreas comuns da exploração
- Aceder à exploração em veículos independentes
- Utilizar sempre máscara

- Ter uma equipa SOS planeada pra cada exploração
no caso de um colaborador ficar infetado.
- Transporte de materiais, alimento ou de animais vivos:
•Desinfetar sempre o camião
• Não haver contacto entre o condutor e o 		
colaborar da exploração
• Encomendas apenas por telemóvel ou pla-		
taformas virtuais
• Os condutores devem efetuar as viagens 		
sem paragens desnecessária ao trabalho
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- Matadouro:
- É necessário saber a capacidade de reten-			
ção de animais vivos, respeitando todas as 			
regras de bem estar animal.

3. Desastres naturais

- Arranjar um local para onde os animais 			
possam ser movidos em caso de necessidade.

5. Doenças que afetem a saúde humana

Sabemos que também em Espanha não foi relatado nenhum
caso de exploração ou matadouro afetados pelo COVID-19.
Em baixo deixamos ainda um protocolo de gestão de crise que
poderá ser implementado no caso de infeção com COVID-19 ou
qualquer outra situação que comprometa a saúde e/ ou a vida
dos colaboradores.

4. Doenças externas que possam afetar a saúde dos seus
animais

6. Pressão da comunidade vizinha: Cheiro, propriedade vizinha,
condomínios etc
5 passos para resposta à crise:

PROTOCOLO DE GESTÃO DE CRISE
Introdução:
Um plano de comunicação de crise agrícola é um documento de
trabalho desenvolvido para ajudar produtores de carne suína a
se preparam e a responderem a situações que afetam a capacidade de operar a sua exploração.
Embora as situações causadoras de crise variem, os produtores devem ter a capacidade de responder de forma eficaz. Este
plano incentivará os produtores a se preparem para crises, e
que entendam as etapas a serem tomadas em resposta. Este
plano foi concebido de forma a reunir informações que serão
necessárias em caso de crise, uma avaliação de vulnerabilidades e descrição de papéis e de responsabilidades necessárias
para executar uma resposta eficaz à crise. A intenção é fornecer
uma ferramenta para preparar produtores de carne de porco a
responder a qualquer situação que possa surgir no curso dos
seus negócios.

1. Estruturar uma equipa de resposta:
Papeis e responsáveis:

O que é uma crise?
Uma crise é qualquer incidente ou evento que interrompe o fluxo normal de negócios ou ameaça a sua capacidade de operar e
tem o potencial de danificar os clientes a quem você vende os
seus porcos. Nem todas as situações são crises e nem todas as
crises são iguais.
Quando ocorre uma crise na sua exploração é essencial que siga
estas regras:
1. Demostre vontade em colaborar com as autoridades e clientes
2. Providencie informação sobre a crise atualizada e detalhada
3. Ter a equipa preparada para atuar caso seja enfrentada por
situações de crise
4. Proteja o nome da sua empresa e dos seus clientes
5. Mantenha a sua equipa confiante

Coordenador de resposta em situação de crise:

Potenciais situações de crise:

O coordenador de resposta a crises é responsável por ativar
o plano de resposta a crises, gerenciar a exploração, gerar um
esforço geral de comunicação de crises e direcionar a análise
e revisão pós-evento. Deve de estar familiarizado com todos
os aspetos da exploração e o plano de comunicação de crises e
procedimentos gerais de resposta a crises.

1. Bem estar animal: Potencial atividade de ativistas
2. Comprometimento da qualidade do ar e água nas envolvências da exploração
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O coordenador deve ter tanto o julgamento e experiência necessária para gerenciar a crise, bem como a autoridade para obter recursos e suporte adicionais, conforme necessário.

Coordenador de comunicações com funcionários:

Numa situação de crise, é necessária liderança para ajudar a
determinar a estratégia geral, gerar adesão e apoio das principais partes interessadas e, se necessário, abordar os jornalistas. A liderança também pode ser chamada para informar os
funcionários e / ou membros de situações difíceis.

O coordenador de comunicações dos funcionários é responsável por alertar os funcionários sobre as informações urgentes
de que precisam para continuar os seus negócios. O coordenador usará os canais de comunicação existentes, bem como
quaisquer canais desenvolvidos para comunicações de crise. O
objetivo das comunicações com os funcionários é reduzir o risco
de reações negativas e desencorajar os funcionários a interagir
com pessoas de fora da organização relacionadas com a situação de crise, especialmente meios sociais.

Intermediário com os jornalistas:

Coordenador de clientes:

O especialista em relações com os meios sociais é responsável
pela redação, aprovação e distribuição de declarações, comunicados à imprensa e outro material relacionado à situação, com
base nas principais mensagens desenvolvidas pela equipa principal. Gerência pedidos de entrevista e perguntas.
Pode servir como porta-voz, mas, com mais frequência, marcará entrevistas com o porta-voz apropriado.
Também deve designar um funcionário ou trabalhar com terceiros para lidar com o controlo dos meios sociais. Esta pessoa
é responsável por controlar em tempo real o jornalismo, organizando a informação, alertando a equipa de resposta a comunicações de crise.

O coordenador de clientes é responsável por notificar o cliente e
outras partes interessadas e por fornecer atualizações à medida que a equipa de resposta a crise responde à situação.

Liderança:

Serviços Veterinários:
O coordenador de Serviços Veterinários deve ser o veterinário
principal da equipa ou o consultor veterinário empregado pela
exploração. Este papel auxilia na avaliação de quaisquer problemas de bem-estar animal e no aconselhamento sobre questões de saúde animal relacionadas à situação. Pode servir como
porta-voz especialista em saúde.
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Coordenador com comunidades próximas:

Do que tem certeza?

O coordenador de relações com a comunidade gerência comunicações com vizinhos e comunidades potencialmente afetadas
pela situação de crise.

• Do que foi informado sobre a situação?
• Quais são os detalhes sobre a sua exploração?

Advogado:
O advogado deve ser informado da situação pelo proprietário da
exploração ou por um cargo elevado da empresa.
Dependendo do nível da crise, pode participar de reuniões de
equipa de crise ou ser consultado sobre detalhes sobre a resposta e recuperação da crise.
Coordenador On-Line:
O coordenador on-line é responsável por coordenar as atualizações no site da empresa e garantir que as solicitações dos
meios sociais on-line sejam atendidas. Também é responsável
por analisar e relatar as informações obtidas on-line.
Coordenador de redes sociais:
As redes sociais rapidamente se tornaram uma ferramenta essencial para comunicação e resposta a crises. Devido à natureza imediata das redes sociais, a resposta e o controlo nessa
área requerem atenção constante.
O coordenador das redes sociais é responsável pela implementação da estratégia geral de crise nas redes sociais, lançamento
e / ou atualização de um microsite (se necessário), comunicação via media social em plataformas e monitorizar as conversas
em busca de comentários que exijam uma resposta.

• Qual o tamanho da sua exploração?
•Tem na sua equipa alguém responsável pela comunicação social e por liderar a equipa? Foram contactados?
O que espera desta situação?
• Organizações externas, como grupos ativistas, estão envolvidas?
• Espera que um vídeo secreto seja lançado?
• Tem algum motivo para suspeitar que as alegações são verdadeiras?
• Houve situações suspeitas nos últimos seis meses?
• Já teve alguma alegação semelhante contra a exploração no
passado?
Qual é a sua potencial exposição?
• Conhece algum funcionário com histórico de abuso de animais
ou antecedentes criminais envolvendo abuso ou negligência?
• Todos os seus funcionários com cuidados diretos com animais tiveram formação de bem estar animal?

Administração e logística:

• Há registos dessas formações?

Dependendo da natureza da situação, pode haver necessidade
de espaço para reuniões, espaço para conferências de imprensa
ou outros arranjos.
O coordenador de administração e logística é responsável por
garantir o espaço das reuniões, agendar viagens e manter a
equipa principal fornecendo ferramentas e o suporte necessário para o controlo eficaz da crise.

Quem está ciente da situação?

Suporte da indústria Suinícola:

• Foi contatado por algum tipo de jornalista? Se sim, como respondeu?

A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores está a
intervir no sentido de auxiliar os produtores de carne suína em
situações de crise.
Porém, as organizações de cúpula, em algumas circunstâncias,
podem não ser capazes de resolver os problemas específicos
de cada produtor.
Recomenda-se que os produtores recrutem um consultor de
comunicações de crise confiável para obter resposta e suporte
em questões específicas.
2- Reunir o máximo de informação possível
ANALISE DA SITUAÇÃO
Se o nível de crise indicar o envolvimento de auxílio externo, é
necessário fornecer informações sobre a situação para maior
assistência.
Abaixo estão algumas perguntas que pode esperar desses profissionais, pois ajudam a avaliar a situação.
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• Os seus proprietários e funcionários foram notificados da situação e relembrados que as informações devem ser mantidas
confidenciais?
• A aplicação da lei está envolvida?

• Qual é o seu relacionamento com a comunicação local?
• A sua empresa possui um site ou contas de redes sociais que
devem ser controladas?
• Os seus clientes foram notificados?
3- Decidir: Avaliar o risco da crise a fim de tomar as devidas
medidas
INTENSIDADE DE CRISE
Nestes cenários, pode se desenvolver uma situação de crise
ao longo do tempo. A intensidade da crise dita a resposta em
termos de urgência, e o nível de envolvimento dos funcionários
e extensão da resposta. Para ajudar a equipa de crise da crise
a responder adequadamente, podemo-nos guiar pelo seguinte
sistema de classificação de gravidade:

ESPECIAL CORONAVIRUS

Nível vermelho: séria ameaça à saúde humana ou à capacidade da exploração
continuar a trabalhar.
Nível de laranja: Potencial ameaça à saúde humana ou animal.
Ameaça o relacionamento de longo prazo com o cliente e / ou práticas de
produção atuais.
Nível Amarelo: ameaça mínima à saúde humana ou animal.
Ameaça o relacionamento de curto prazo com o cliente e / ou práticas de
produção atuais.
Nível Verde: Nenhuma ameaça à saúde humana ou animal com risco mínimo
de influência duradoura na capacidade de operar

• 1ªHora: Passos imediatos
> Liderança
• Reunir-se com a equipa principal de crise para avaliar a situação.
• Confirme a estratégia.
• Identifique as partes interessadas.

PERGUNTAS A EFETUAR PARA DETERMINAR A GRAVIDADE DA
CRISE:

> Relações com os meios sociais / comunicação com
o cliente

1) Houve morte, doença grave ou lesão?

• Localize e reveja a lista de media atualizada.

2) A situação requer notificação imediata de outras partes interessadas?

• Confirme a estratégia para se comunicar com os
principais clientes

3) A situação requer notificação de autoridades ou agências externas?

>Controlo dos meios sociais

4) A situação requer ação administrativa ou operacional imediata, como quarentena ou alterações nas políticas?
5) Existe uma séria ameaça à saúde humana?
6) O bem-estar animal está envolvido?
7) Existe uma ameaça séria e imediata às práticas de produção
de carne suína?
8) Houve perguntas dos meios sociais?
9) A situação é potencialmente grave o suficiente para sobrecarregar sua capacidade de responder? São necessários recursos adicionais?
4-Estruturar a comunicação: decidir a quem comunicar e como
É necessário tomar decisões sobre a comunicação e, em caso
afirmativo, o que dizer a intervenientes importantes, como alcançá-los e quando informá-los. Cada membro da equipa de
crise deve manter uma lista de contatos atualizada e de fácil
acesso das principais pessoas.
5- Comunicação: uma vez reunidas todas as informações comunicar a crise
A resposta oportuna é crítica numa situação de crise. Para
ajudar a orientar a resposta à crise, cada etapa é enquadrada
numa linha do tempo geral. Enquanto isso nem sempre o prazo
é cumprido, esse formato organiza as prioridades de resposta.
Redes sociais e comunicações eletrónicas intensificam a necessidade de resposta rápida à situação.
Entretanto, declarações e mensagens-chave devem ser cuidadosamente preparadas e aprovadas pelos líderes da equipa
principal para garantir que a comunicação não causa complicações adicionais. As etapas de resposta descritas abaixo também são referenciadas na resposta à crise dividida pelo público. Isso permite que todos os membros do núcleo da equipa
de crise e implementação para visualizar como as atividades
funcionam juntas e também concentrar-se especificamente no
público a que se dirigem.

• Ative o mecanismo de monitorização e garanta que
toda a cobertura relevante seja capturada.
> Iniciar plano de resposta a emergências
> Garantir a segurança de pessoas e animais
> Entre em contato com as agências de aplicação da lei
> Contacte o médico veterinário responsável
> Comesse a contactar a sua equipa por ordem de liderança
> Contacte os seus clientes
> Prepare-se para o assédio dos meios socias.
> Prepare toda a informação sobre a sua exploração
• Primeiras 3 horas
> Site e Meios Sociais
• Monitorizar as Redes Sociais em busca de atividades.
• Publicar declaração aprovada no site.
• Distribua as mensagens chave via Twitter e Facebook.
• Retweetar mensagens, conforme apropriado.
• Crie links, conforme apropriado, do site da explora
ção ou sites de recursos do setor.
• Determine a necessidade de pesquisa paga, desen
volva palavras-chave e execute, se necessário.
> Comunicações internas
• Distribua a atualização dos funcionários com instru
ções sobre como responder a perguntas do público,
fornecedores, clientes e meios sociais
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• Fornecer boletins de notícias por e-mail e / ou fax
para executivos ou conselho de administração.
> Tecnologia da informação

• Trabalhe com o coordenador de meios sociais para
configurar um sistema para relatar toda a atividade
do processo

• Fornecer suporte, conforme necessário, ao uso do
WebEx, e-mail e outras necessidades de tecnologia.

• Iniciar estratégia de redes sociais pré-determinada,
incluindo os seguintes elementos:

> Administração / Logística

- Identificação de potenciais “amigos” e “ini-		
migos” online

• Receba atualizações da equipa de crise sobre a estratégia geral de crise pretendida.
• Ajude a localizar os membros da equipa necessários.
• Coordenar / contratar pessoal de backup e logística,
conforme necessário
• Após 24 Horas:
> Coordenador de Crise
• Solidificar um mecanismo de relatório e planeamen
to à medida que a crise avança.
• Estabelecer horários regulares para a equipa central de crise se reunir para discussões estratégicas,
seguidas de reuniões orientadas para a ação com todos os indivíduos com responsabilidades de crise es
pecíficas. Se a crise é vermelha ou nível laranja, con
sidere oferecer a oportunidade para um grande público interno participar da sessão como “apenas para ouvir”.
• Continue analisando e aprovando declarações oficiais, mensagens e comunicações.
• Analisar/antecipar a próxima onda de acontecimentos de crise.
> Liderança
• Atualizar líderes / principais partes interessadas.
• Organize a teleconferência com gerentes de produção e profissionais de cuidados com animais.
• Continue trabalhando com organizações de suporte
do setor.
> Relações com os meios sociais
• Se a conferência de imprensa for justificada, agende
um horário e faça marcações para compartilhar informações e responder a perguntas.
• Acompanhe todas as chamadas dos meios sociais e
registre toda a informação.
> Comunicações do Cliente
• Discuta e determine a necessidade potencial de divulgação e acompanhamento com os principais clientes.
> Meios sociais
• Determinar a necessidade de atualizações nas plataformas sociais
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- Iniciar conversa com relacionamentos onli-ne
pré-estabelecidos
- Aproveitar o uso atual das redes sociais, como o
Twitter, para compartilhar mensagens e informações
- Resposta à desinformação e comentários 		
de apoio no cenário das redes sociais
> Comunicações internas
• Forneça o relatório da situação aos funcionários.
• Após 48 Horas:
> Resposta Geral
• Reunir-se regularmente para avaliar as comunica
ções da gerência e fornecer relatórios contínuos que
incluem comentários e perguntas recebidas dos me
dia e de outros públicos-chave.
> Relações com a media
• Reveja toda a cobertura dos meios sociais para determinar como as informações da empresa estão sen
do veiculadas; atualize as mensagens adequadamente.
• Ligue para os repórteres diretamente se eles imprimirem ou transmitirem informações incorretas. Ofereça-se por e-mail ou fax para fornecer as informações corretas.
• Sempre documente a chamada com os fatos por escrito - isso ajuda a evitar mais erros. Se a desinformação estiver num site ou serviço de notícias, solicite que
os seus registos sejam corrigidos para garantir a precisão dos arquivos.
•Emitir comunicados à imprensa ou declarações para
relatar o progresso e novos desenvolvimentos.
• Antecipe o interesse e as perguntas dos repórteres
• Avalie a necessidade de um briefing de notícias ou
teleconferência mais formal, conforme a situação o
justifique.
> Comunicações com o Cliente
• E-mail ou chamadas para os principais clientes.
> Redes sociais

ESPECIAL CORONAVIRUS

• Reveja toda a cobertura dos meios sociais para determinar como as informações da empresa estão sendo veiculadas.
• Identifique possíveis novos gatilhos ou áreas de interesse com base na conversa nas redes sociais.
• Publicar atualizações no microsite e através de outras plataformas para fornecer novas informações ou
desenvolvimentos.
• Antecipe novos interesses e perguntas
• Continue a comunicação de novas mensagens por
todos os canais de social.
• Identifique os principais influenciadores que conver
sam sobre o problema e inicie conversas diretas com
os mesmos.
> Comunicações internas
• Fornecer relatórios da situação revisados para funcionários e outros públicos internos.
Será importante referir que todas as decisões e ações devem
de ser registradas referindo as iniciais de quem as efetuou com
a data e a hora especificada. Em caso de dúvidas ou se pretender mais informações contacte a equipa da MSD AH, teremos
todo o gosto de lhe poder enviar a plataforma da gestão de risco
completa!
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GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE BENS
NOS SETORES AGROALIMENTAR E DO RETALHO
EM VIRTUDE DAS DINÂMICAS DE MERCADO
DETERMINADAS PELA COVID-19
I. ENQUADRAMENTO
A doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, mais conhecida por COVID-191, foi identificada pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. Com o
surto a ganhar grande dimensão nos países ocidentais, a OMS
qualificou, a 11 de março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia
internacional, constituindo uma calamidade pública.
Em Portugal, com a subida do número de casos diagnosticados
de COVID-192, registou-se um aumento acentuado da procura de bens essenciais, alimentares, farmacêuticos e de higiene.
Neste contexto, promoveu-se uma melhor coordenação entre o
setor público e entidades do setor privado, por forma a antecipar e acautelar possíveis problemas no suprimento de necessidades imediatas e a garantir o adequado funcionamento das
cadeias de abastecimento.
Assim, no sentido de antecipar situações de perturbação no
abastecimento regular ou comportamentos individuais desproporcionais face às necessidades efetivas dos cidadãos, e
procurando-se a adoção de medidas preventivas ou corretivas
que acautelassem o regular funcionamento da cadeia de distribuição de bens agrícolas e agroindustriais, bem como a sua
logística, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e a Ministra da Agricultura determinaram, através do Despacho n.º 3389/2020, assinado em 11 de Março e publicado em
18 de março, a constituição do Grupo de Acompanhamento e
Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de
Mercado determinadas pela COVID-19 (doravante ”GAA”).
Dando cumprimento ao disposto no referido despacho, apresenta-se aos membros do Governo um primeiro relatório, através do qual se pretende dar a conhecer as atividades desenvolvidas pelo GAA até à presente data.

ventivas ou corretivas destinadas a manter ou restabelecer as
normais condições de abastecimento.
O secretariado deste grupo é assegurado pela DGAE e pelo GPP,
de acordo com o disposto no n.º 7 do Despacho n.º 3389/2020,
de 11 de março. Integram o GAA os representantes de:
a) Membro do Governo responsável pela área da Economia, que
coordena;
b) Membro do Governo responsável pela área da Agricultura;
c) DGAE;
d) ASAE;
e) GPP;
f) DGAV;
g) ADIPA;
h) ANTP;
i) ANTRAM;
j) APED;
k) Casa do Azeite;
l) FIPA;
m) FENALAC;
n) FNOP;
o) FEPASA;

II. ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO DO GAA

p) FPAS.

Ao GAA foi atribuída a missão de avaliar e acompanhar as condições de abastecimento de bens nos setores da agricultura e
indústria agroalimentar, da logística e transportes, e do retalho
e distribuição, cujas dinâmicas de mercado sejam determinadas
pela pandemia de COVID-19, bem como delinear medidas pre-

Não obstante, podem ser convidadas outras entidades cujo
contributo seja considerado relevante para a prossecução dos
trabalhos, o que tem vindo a acontecer em função das necessidades identificadas, contando o GAA com a colaboração das
seguintes entidades:

A Organização Mundial da Saúde atribuiu o nome COVID-19 à infeção por Coronavírus SARS-CoV-2, resultando da conjugação das palavras “Corona”, “Vírus”
e “Doença”.
2
Os primeiros casos confirmados datam de 2 de março de 2020.

q) ACICO;

1

r) ANIL (mediante convite da FENALAC, da qual é associada);
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s) APIC;
t) DOCAPESCA;
u) Comissão da Fileira do Pescado - ALIF;
v) IACA (mediante convite da FIPA, da qual é associada);
w) SIMAB.
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Até à data realizaram-se 5 reuniões do GAA:
12/03/2020 – 1.ª Reunião, com apresentação dos objetivos
pelo Senhor SECSDC, que presidiu à reunião, tendo contado
com a participação das seguintes entidades representantes
dos setores agroalimentar e do retalho: FIPA, FENALAC, FNOP,
FEPASA, FPAS, Casa do Azeite, ANTRAM, ANTP, APED e ADIPA.
Do lado da área governativa da economia esteve presente, para
além do gabinete do Senhor SECSDC, a ASAE e a DGAE e, da
parte da área governativa da agricultura, participaram o Senhor
SEADR, o GPP e a DGAV.
16/03/2020 – 2.ª Reunião, presidida pelo Senhor SECSDC, por
videoconferência, em virtude das circunstâncias criadas pela
pandemia. A APIC participou pela primeira vez, passando a integrar esta estrutura.
20/03/2020 – 3.ª Reunião, por videoconferência, presidida pelo
Senhor SECSDC. Juntaram-se ao GAA a Comissão da Fileira do
Pescado-ALIF, a Docapesca – Portos e Lotas e a ANIL. Os Senhores SEAC e SEI também participaram pela primeira vez nas
reuniões deste Grupo.
25/03/2020 – 4.ª Reunião, por videoconferência, com presidência do Senhor SECSDC e com novas participações, por parte da
SIMAB e da ACICO.
01/04/2020 – 5.ª Reunião do Grupo, por videoconferência, presidida pelo Senhor SECSDC.
2. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO DO GAA
Das reuniões do GAA, em particular, a partir das preocupações
e das sugestões manifestadas por representantes dos diversos
setores, foi possível definir medidas de atuação e agilizá-las,
com a intervenção dos representantes das diferentes áreas
governativas, em articulação com os restantes membros do
Governo.
No decurso dos trabalhos, sobressaíram alguns aspetos prioritários, tendo a dinâmica do GAA sido orientada por quatro
pontos prioritários, dada a transversalidade dos seus efeitos na
generalidade das áreas de atividade representadas.
i. Disponibilidade, acesso e manuseamento de EPI
O acesso a EPI foi uma das principais preocupações manifestadas. Por um lado, pela escassez do lado da oferta e, por outro,
pelos preços mais elevados praticados para estes equipamentos, nas atuais circunstâncias. Adicionalmente, registou-se em
alguns setores alguma preocupação entre os trabalhadores relativamente ao acesso a EPI e a testes de despistagem, tendo
sido sugerido que os trabalhadores que asseguram a produção
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agroalimentar e a sua distribuição fossem equiparados, para
este efeito, a profissionais como os da saúde ou das forças de
segurança, de modo a ser-lhes garantido acesso prioritário a
testes de despistagem, possivelmente, com recurso aos profissionais de medicina do trabalho, em articulação com as estruturas do Ministério da Saúde.
Para além das diligências que os representantes do Governo
estão a desenvolver para incrementar a oferta de EPI, representantes de alguns setores têm vindo a mostrar disponibilidade para partilhar os seus stocks, sendo que outros deram a
conhecer contactos de empresas que têm vindo a reorientar a
sua atividade para a produção de EPI. A este respeito, importa
ter presente a coordenação da bolsa de empresas para produzir
equipamentos têxteis hospitalares, com o objetivo de dar resposta ao Serviço Nacional de Saúde, que está a ser assegurada pela ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) e pelo
CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal), em articulação com as áreas governativas da
economia e da saúde. Salienta-se, também, a criação de uma
plataforma para interação entre produtores de EPI e o Serviço
Nacional de Saúde (https://covid19.min-saude.pt/dispositivos-medicos-e-equipamentos-de-protecao-individual ),onde
são mencionados os requisitos a que deve obedecer a sua produção.
ii. Efeitos da pandemia de COVID-19 em empresas e impactos na produção resultantes de situações de absentismo por
isolamento profilático de trabalhadores e/ou a assistência a
familiares (crianças)
A pandemia de COVID-19 tem vindo a potenciar situações de
absentismo, pelo receio que alguns trabalhadores começam a
evidenciar perante o perigo de contágio.
Por outro lado, o encerramento dos estabelecimentos de ensino levou a que trabalhadores prestassem assistência aos filhos
que estão em casa.
De entre as possíveis formas de mitigar este problema, foi
apresentada a sugestão, de forma generalizada entre os diversos representantes do setor, de conceder permissão de acesso
para os filhos destes trabalhadores aos estabelecimentos de
ensino abertos para acolher descendentes de profissionais de
outras áreas de atividade, como é o caso dos profissionais da
saúde e das forças de segurança.
No essencial, as questões concernentes ao absentismo não
atingem uma dimensão preocupante, mas carecem de acompanhamento atento e contínuo no âmbito do GAA.
Os representantes de alguns setores salientaram também a
perspetiva de falta de mão-de-obra, embora de natureza sazonal.Se, por um lado, não se prevê a falta de produtos frescos no
mercado, por outro, será fundamental garantir a produção para
o fornecimento interno no médio prazo, para evitar escassez
de alguns produtos importados (note-se que Portugal é dependente de países como Espanha, Itália, Marrocos no segmento
agroalimentar) e devendo ser salvaguardada a instalação de
culturas de primavera.
Foi ainda acrescentado que, sendo Portugal deficitário na produção de alguns de bens de primeira necessidade, justifica-se
o recurso a instrumentos da PAC para a manutenção da produção, mas também do escoamento, e garantir que não se verificará carência de produtos no médio prazo.
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iii. Condições em que é assegurado o fornecimento de matérias
-primas e de mercadorias
Nesta matéria, é de sublinhar que o abastecimento tem sido
assegurado. Com o passar dos dias, houve alguns constrangimentos reportados, sobretudo, no contexto das empresas de
transporte rodoviário de mercadorias. Foram também manifestadas preocupações pelas condições em que os motoristas
estão a exercer a sua atividade, designadamente no que se
refere a EPI disponíveis e a dificuldades no acesso a áreas de
restauração e de descanso que garantam condições adequadas
no respeitante a higiene e isolamento social.
No domínio das condições de abastecimento, há ainda a assinalar outras dificuldades sentidas pelas empresas de transporte
rodoviário de mercadorias que, por um lado, têm alguns veículos (e motoristas) a enfrentar situações de constrangimento na
passagem de fronteiras em alguns países europeus, o que tem
levado a um aumento significativo do número de veículos “retidos” e, portanto, indisponíveis para assegurar a atividade regular. Quer os membros do Governo quer a Comissão Europeia,
têm desenvolvido esforços para que sejam viabilizados “corredores verdes” para o transporte de mercadorias, no sentido de
agilizar a passagem das mercadorias através das fronteiras.
A este respeito, há relatos que indicam que as situações têm
vindo a ser resolvidas, tendo a Comissão Europeia apresentado, em 23 de março, as orientações práticas para assegurar a
continuidade do fluxo de mercadorias na UE através de vias
reservadas, os chamados “corredores verdes”, na sequência do

Conselho de Ministros Transportes da UE, de 18 de março. Foi
também levantada a questão da quarentena obrigatória para
motoristas, por um período de 14 dias, à entrada em Portugal,
o que limitaria a capacidade de abastecimento com a normalidade desejável.
A estes constrangimentos acresce a possível dificuldade no pagamento de salários por estas empresas no curto-prazo, o que
poderá contribuir para a deterioração das condições e garantias
de abastecimento de bens e de matérias-primas.
Com a logística a ser apontada como dimensão crítica do normal funcionamento das cadeias de abastecimento, foi assinalado um acréscimo significativo nas compras online, o que
contribui para o alargamento dos prazos de entrega observado
nesta fase.
No que respeita ao funcionamento das unidades comerciais, em
particular nos estabelecimentos de comércio a retalho alimentar, os horários de atendimento têm vindo a ser redefinidos e
têm sido cumpridas as disposições sobre a prioridade de atendimento, procurando fazer-se um ajustamento face às necessidades dos grupos de risco e aos caudais de procura, em respeito
pelos planos de contingência dos operadores económicos.Em
geral, a adaptação de operadores económicos e consumidores
às regras e restrições impostas no âmbito do Estado de Emergência é considerada positiva, não sendo de assinalar necessidades específicas de racionamento causadas pelo eventual
açambarcamento de produtos.

39

ESPECIAL CORONAVIRUS

CONT.

As situações de adoção de medidas isoladas, impostas unilateralmente para limitação à circulação, por entidades de âmbito
regional e municipal, têm sido motivo de preocupação, tendo
em conta os desequilíbrios que provocam nos fluxos das cadeias de abastecimento de bens alimentares para pessoas e
animais, bem como de materiais de embalagem. Estes desequilíbrios resultam, por um lado, de limitações à circulação de mercadorias, e, por outro, de limitações à circulação de pessoas para
prestação de trabalho em unidade empresarial e/ou industrial.
Existe, também, preocupação em garantir a continuidade das
ações de inspeção sanitária, no setor das carnes, condicionadas
pela disponibilidade de inspetores.
Por outro lado, foram sinalizadas preocupações no que diz respeito à menor disponibilização de farinhas proteicas no mercado, utilizadas na ração animal, para o setor pecuário, bem como
problemas no transporte de ovos e pintos do dia para as regiões
autónomas, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
O funcionamento dos portos marítimos é outra dimensão do
abastecimento de matérias-primas que se revela fundamental. Com efeito, no contexto das reuniões do GAA, tem vindo a
ser manifestada a existência de algumas preocupações entre
os trabalhadores, pela escassez de EPI para sua utilização e por
parte de agentes conexos, como é o caso dos agentes de navegação. Acresce a falta de pessoal nos portos para assegurar o
desembarque de mercadorias e a limpeza de porões e de contentores, bem como a greve anunciada para os primeiros dias
deste período pelos estivadores do Porto de Lisboa.
III. RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS APLICADAS
Todas as estruturas associativas que compõem o GAA destacaram o esforço de normalização que está subjacente à sua
criação, atenta a incerteza dos comportamentos de consumo.
Em virtude das recomendações e sugestões apresentadas no
contexto do GAA, nomeadamente, no que respeita às condições
operacionais da rede de logística, ao ajustamento de medidas
já aprovadas pelo Governo e à disponibilização de EPI, numa
tentativa de minimizar os efeitos das atuais circunstâncias,
importa salientar algumas medidas já tomadas/revistas pelo
Governo:
• A situação nos portos encontra-se normalizada, em geral, e
com evolução positiva face à situação sinalizada na primeira
reunião do GAA, com resolução das questões laborais;
• O regime de lay-off simplificado foi ajustado, de forma a dar
resposta às circunstâncias enfrentadas pelas empresas;
• Foi ultrapassada a questão da quarentena obrigatória, por um
período de 14 dias, para os motoristas à entrada em Portugal,
tendo o Governo esclarecido que essa medida não seria aplicada aos motoristas de transporte de mercadorias;
• Estão a ser criados os “corredores verdes”, no sentido de garantir que as cadeias de abastecimento à escala da UE continuam a funcionar, tendo os Estados-Membros sido convidados
a identificar, com celeridade, os postos de passagem nas fronteiras internas da rede transeuropeia de transportes (RTE-T)
que constituirão os pontos de passagem com vias reservadas
para transporte de mercadorias. Pretende-se que estes “corredores verdes” permaneçam abertos a todos os veículos de
carga, independentemente da natureza das mercadorias que
transportam, recomendando-se que a passagem na fronteira,
incluindo todas as verificações e rastreios sanitários, não demore mais de 15 minutos;
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• Foi implementada, em linha com as orientações europeias,
uma derrogação das limitações relativas aos tempos de descanso dos motoristas, o que, tendo por base o princípio da responsabilidade e das boas práticas, permite facilitar e agilizar o
transporte terrestre bens essenciais;
• Foram adotadas derrogações relativas à data de validade das
inspeções periódicas e intercalares das cisternas no âmbito do
Anexo A do ADR;
• Foi articulada, com os representantes do setor, a oferta de
serviço público de transporte, nomeadamente ferroviário, por
forma a garantir acessibilidade dos trabalhadores aos principais polos de logística;
• Encontra-se em ponderação uma proposta que possibilite
uma maior percentagem de incorporação de biodiesel nos combustíveis, assegurando o escoamento e valorização dos óleos
vegetais e, consequentemente, a disponibilização de farinha
proteica para a alimentação animal;
• A resolução do problema de escassez de EPI está a ser assegurada, em sede própria e em diferentes dimensões, para
maior tranquilidade e reforçada segurança dos trabalhadores,
sendo prioritário o seu encaminhamento para os profissionais
de saúde;
• Para garantir o funcionamento da cadeia de abastecimento
alimentar, incluindo a ação do Estado na inspeção sanitária,
nos matadouros e salas de desmancha, foi preparado um plano
de mobilização extraordinária dos inspetores veterinários, para
acautelar eventuais falhas;
• A situação reportada relativa a dificuldades no escoamento
de leitões está a ser acompanhada, havendo a possibilidade de
exportação para países já habilitados, ainda que não pelos habituais preços – adicionalmente, relembre-se que os restaurantes de leitão assado podem continuar a funcionar, em regime de
take-away, tal como toda a restante atividade de restauração;
• Está a ser dada atenção à evolução do problema do leite de
pequenos ruminantes e dos diversos impactos na cadeia, resultantes da diminuição de consumo dos derivados do leite, em
articulação entre as áreas governativas da agricultura e da economia, e com o envolvimento do setor da distribuição, no sentido de fomentar o escoamento destes e de outros produtos;
• Encontra-se em avaliação a necessidade de contratação de
transporte aéreo específico para assegurar necessidades complementares de carga, designadamente, para a Região Autónoma dos Açores;
• Está sinalizada a necessidade de incorporação dos trabalhadores da agricultura e da indústria agroalimentar no âmbito da
Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que já contempla os trabalhadores dos setores da logística e transportes e do retalho
e distribuição, no que concerne às cadeias de abastecimento;
• Outras medidas, em curso, estão a ser equacionadas no âmbito do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas da UE, e da
Comissão Europeia, para identificar medidas de apoio às principais dificuldades de escoamento, como também se verifica no
setor das flores, que perde mercado interno e externo.
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SUINICULTURA PORTUGUESA EM NÚMEROS
2019 foi um ano que terminou com um balanço positivo do ponto de vista económico para a suinicultura portuguesa. O mercado a nível europeu foi impulsionado pela forte procura chinesa
que se viu com um elevado défice de produção, provocado pelos inúmeros surtos de Peste Suína Africana que brotaram no
maior consumidor mundial de carne de porco. Simultaneamente, 2019 também foi marcado por uma guerra comercial entre
os EUA e a China - que pode ter novos capítulos com as relações
bilaterais a degradarem-se por causa do coronavírus - que levou à aplicação de sobretaxas alfandegárias aos produtos norte
-americanos, beneficiando a Europa e nomeadamente Portugal
que em 2019 exportou os primeiros contentores de carne de
porco para a China
Neste trabalho elaborado para o Banco Millennium BCP, a FPAS
faz o balanço do ano que passou procurando analisar as tendências do sector.
Factos

Em 2013 há a registar um pico mínimo relacionado com a adaptação às normas de bem-estar animal na fase de gestação
(porcas em grupo), que levou a intervenções nas explorações e
consequente vazios sanitários em muitos casos;
• O indicador “futuras reprodutoras” é importante para avaliar
a taxa de reposição futura das explorações, bem como o crescimento do número das unidades produtivas.
Verifica-se uma estabilidade pelas 20.000 efectivos, observando-se a mesma excepção verificada para as reprodutoras em
produção nos anos 2012 e 2013;
• Para o ano 2020 perspectiva-se um ligeiro aumento do número de reprodutoras declaradas no país;

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

1. Síntese 2019 Portugal
• 2 220 534 Suínos
• 203 195 Reprodutoras (45% Centro | 39% Alentejo | 10% Grande Lisboa | 4% Norte | 1% Algarve | 1% Açores
• 5 605 628 suínos abatidos | 364 419 toneladas
• 1,74 Euros/kg preço médio pago ao produtor
• 4 953 Explorações com declarações de existências de suínos
(em actividade)
• 619,05 Milhões de euros - volume de negócios da produção
• 124 Milhões de euros de exportações
• 70% Autoaprovisionamento

• Os dados relativos aos porcos em engorda dizem respeito ao
efectivo presente na exploração em Dezembro de cada um dos
anos, não reflectindo o número de abates.
• Apesar da estabilidade no efectivo reprodutor, o número de
porcos em engorda tem aumentado à taxa de 1,83% por ano, indicando um aumento da produtividade e eficiência da produção
• O Alentejo é a NUTII com maior efectivo (45%), seguida da região Centro (40%), grande Lisboa (11%), Norte (2%), Açores (1%) e
Algarve (1%).

• 43,7 kg per capita de consumo
2. Efectivo suinícola | Evolução dos principais indicadores nacionais
• Em Portugal, o número de reprodutoras tem-se mantido estável, perto das 200.000 reprodutoras, considerando as raças
industriais (92,5%) e as autóctones (7,5%);

3. Produção suinícola | Evolução dos principais indicadores nacionais
Relativamente ao número de abates, o mesmo tem sido relativamente constante nos últimos 4 anos, ao redor de 5,6 milhões
de cabeças abatidas;
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• No número de abates estão reflectidos os abates de animais
nacionais e os abates de suínos vivos importados para abate
em território nacional;
• No ano 2019 foram abatidos 74,7% de animais nacionais no
total das 5.550.682 cabeças de suínos abatidas;

• O preço médio atingido no ano 2019 foi de 1,74€/kg carcaça;

aumento dos preços pagos aos produtores e não pela via do
aumento do efectivo.
4. Comércio internacional
• O saldo da balança comercial da fileira da carne de porco estava a evoluir positivamente até ao ano 2017, altura em que a
Venezuela deixou de importar carne de porco portuguesa;
2009

2010

2011

2012

2013

Exportações (M€)

70,3

67,8

77,6

96,3

108,4

Importações (M€)

396,4

401,5

407,3

413,6

461,3

Saldo Balança
Comercial (M€)

-326,1

-333,7

-329,7

-317,3

-352,9

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Exportações (M€)

141,8

143,5

164,1

112,5

98,2

123,9

Importações (M€)

481,6

422,2

376,8

424,8

377,3

391,3

Saldo Balança
Comercial (M€)

-339,8

-278,7

-212,7

-312,3

-279,1

-267,4

• No ano 2019, Angola, Espanha e China foram os três principais
destinos da exportação portuguesa
• As importações de carne de porco e animais vivos provêm
quase em exclusivo de Espanha (98%)

• Os anos de 2015 e 2016 caracterizaram-se como anos de forte crise para o sector com preços médios de 1,41€/kg (2015) e
1,31€/kg (2016), havendo uma retoma evidente nos anos subsequentes, perspectivando-se a estabilização dos preços pagos
ao produtor no ano 2020;
• No ano 2019 o sector da suinicultura atingiu um volume de
negócios de 619 milhões de euros, considerando apenas o sector da produção, ascendendo aos 2 mil milhões de euros se considerada a fileira (rações + indústria de abate);

5. Produção suinícola no mundo

• A produção de suínos representa 31% do volume de negócios
total da produção animal portuguesa, sendo a carne que mais
contribui para o PIB nacional;

• A China é, de longe, o maior produtor do mundo detendo cerca
de metade do efectivo mundial. É, simultaneamente, o maior
consumidor e maior importador mundial

• Após o período de crise, em 2015, o sector tem aumentado
consistentemente o seu volume de negócios, prevendo-se novo
aumento em 2020;

• No seu conjunto, a União Europeia representa cerca de 22%
do efectivo mundial. Espanha é o país com o maior número de
suínos da Europa, seguido da Alemanha, França, Dinamarca,
Holanda e Polónia. Portugal é o 14º maior produtor entre os 28
países da União Europeia

• O aumento do volume de negócios tem sido provocado pelo
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• Como resultado da concentração e verticalização do setor,
existem menos produtores, mas a deter um maior número de
efectivo per capita.
• As economias de escala resultantes desta concentração permitiram que os maiores suinicultores reforçassem os seus
investimentos, nomeadamente em sistemas tecnológicos de
zootecnia de precisão. Da mesma forma, os maiores produtores
ganharam escala para poder responder à procura de mercados
terceiros.
• Fora do contexto europeu, o Brasil apresenta-se como o país
com maiores possibilidades de crescimento enquanto na China há uma forte pressão para diminuir o efectivo animal, uma
vez que a sua produção não é competitiva com os concorrentes
mundiais por escassez de recursos.
Outlook
6. Perspetivas de produção à escala global
• O principal factor de volatilidade dos mercados para o ano
2020 é a propagação da Peste Suína Africana pelo mundo. Em
2019 os efeitos sobre a produção asiática, nomeadamente chinesa, foram devastadores, dizimando cerca de 40% da produção
da China (20% do efectivo mundial);
• Na Europa a proximidade da PSA à fronteira da Polónia com
a Alemanha é o factor de maior preocupação para os mercados
internos;

• As importações continuarão a ser uma inevitabilidade para
um país deficitário em carne de porco, mantendo-se a Espanha
como praticamente a única origem destas importações, quer
em carne, quer em animais para abate;
• Para equilibrar a balança comercial será necessário aumentar
a produção nacional, nomeadamente nas regiões com capacidade e necessidade de instalação de pecuárias.
8. Perspetivas de produção em Portugal
• O crescimento da produção nacional tem sido fortemente
condicionado pelo crescimento das áreas urbanas, criando-se
conflitos territoriais e sociais. O plano de desenvolvimento para
o sector passa por deslocalizar as fases de criação com maior
carga poluente (animais em engorda) para regiões carentes de
matéria orgânica e com recursos para a produção animal, nomeadamente zona de Alqueva e lezíria ribatejana;
• Os processos de licenciamento têm também obstaculizado
sobremaneira o crescimento da produção suinícola em Portugal. O PEPAC concede aos Estados-Membros, a partir de 2020,
uma abordagem sectorial mais autónoma, sendo uma oportunidade para flexibilizar o processo burocrático associado ao
licenciamento da actividade;
• Em termos de mercado, prevê-se para 2020 um ano de continuidade em relação ao verificado em 2019, com o mercado em
alta impulsionado pela forte procura chinesa;

• Outro factor de incerteza no mercado é a eliminação das taxas
adicionais na exportação de produtos norte-americanos para a
China e os efeitos consequentes;
• Na perspectiva portuguesa, depois de um primeiro ano completo de exportações de carne de suíno para a China, no ano
2020 prevê-se que estas venham a duplicar em valor, com a
aprovação de 5 novos operadores nacionais com autorização
para exportar para o país asiático;
• Além da China, os mercados da Coreia do Sul e Japão continuarão com perspectivas de crescimento, sendo cada vez mais
relevantes na balança comercial portuguesa;
• A reorganização da indústria de abate com vista a satisfazer
novos mercados impulsionará o crescimento da produção. No
acompanhamento desta estratégia, destaca-se a o papel da Organização Interprofissional FILPORC que desenvolverá a sua actividade principal nas áreas de promoção e internacionalização.
7. Tendências de mercado internacional
• Apesar de ser notória a diminuição do consumo de carne de
porco no espaço europeu, a nível mundial o consumo tem aumentado, impulsionado sobretudo pelos países emergentes, de
onde se destacam os países asiáticos;
• Depois de nos últimos anos os principais destinos da exportação portuguesa terem sofrido crises económicas e políticas
(Angola, Venezuela e Reino Unido), Portugal encontrou mercados alternativos para onde pode escoar a carne de porco, perspectivando-se um forte aumento das exportações no ano 2020,
nomeadamente para a China, Coreia do Sul e Japão;
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CRITÉRIOS DE QUALIDADE
PORCO ALENTEJANO, PORCO PRETO, PORCO IBÉRICO.
ESCLARECER O CONSUMIDOR? SIM, SFF!
Definição de Qualidade
A qualidade é simultaneamente um atributo e uma propriedade
inerente das coisas, que permite que estas sejam comparadas
com outras da mesma tipologia ou natureza. Nem sempre é
fácil dar uma definição exata do termo qualidade, uma vez que a
respetiva apreciação é subjetiva.
Existem múltiplas perspetivas a partir das quais se pode definir
a qualidade. Se nos referimos à qualidade de um produto em si, a
qualidade consiste em distinguir qualitativa e quantitativamente
alguma particularidade ou característica requerida. No fundo,
a avaliação depende sempre da forma como um determinado
produto responde às preferências e às expectativas do
consumidor.
O Consumidor e os Nomes Comerciais
Num mercado com uma vasta variedade de nomes associados
ao Porco Alentejano e ao Montado, tais como Porco Preto, Ibérico,
Pata Negra, Porco do Montado, Porco do Campo, Sabor Alentejano,
entre outros, e com imagens de rótulos pouco regulamentadas
que muitas vezes nem correspondem à verdadeira forma de
produção do animal, o consumidor sabe o que compra?
A que raça associam estes nomes comerciais?
A que forma de produção associam os consumidores estas
marcas comerciais e as imagens evidentes nos rótulos?
Quanto estão dispostos, os consumidores pouco informados, a
pagar por um produto desta (suposta) gama superior?
Que expectativas têm?

na maior parte dos casos, às características subjacentes àquela
expressão, em 2014 foi publicado o Decreto-Lei 95/2014 de
Junho, que regula a utilização comercial deste nome. Este é
apenas uma norma comercial que não prevê controlo de campo
e certificação de alimentação dos lotes de animais que originam
estes produtos.
O presente Decreto-Lei apenas prevê controlo das condições
genéticas dos animais, e a forma como são produzidos (intensivo
ou extensivo). Por exemplo, não existe garantia alguma que
um presunto rotulado de “Porco Preto de Bolota” tenha tido
origem num animal alimentado a bolota, uma vez que o DL não
prevê controlo de alimentação dos animais. Essa é tão só uma
classificação atribuída pela indústria transformadora ou pelo
comercial.
• Condições Genéticas
Os animais produzidos ao abrigo do DL95/2014, podem ser puros
Alentejanos ou cruzados com a raça Duroc. Esta contemplação
no presente regulamento deveu-se sobretudo a dois factores: O
facto de muitas indústrias importarem carne de Porco Ibérico de
Espanha ao abrigo da “Norma de Calidad” Espanhola onde estão
previstos estes cruzamentos e, por outro lado, o facto do porco
alentejano produzido em linha pura, apresentar um rendimento
de carcaça inferior pelo que, para a indústria nacional que se
dedica sobretudo à produção de enchidos, os porcos cruzados
são vantajosos.
Desta forma, de acordo com o grau de pureza relativo à raça
Alentejana, os animais produzidos como “Porco Preto”, podem
ser classificados:
a) Alentejano 100% - filhos de Porcas Alentejanas Puras e Varrascos
Alentejanos Puros, ambos inscritos no Livro Genealógico;
b) Alentejano 75% - filhos de Porcas Alentejanas Puras e
Varrascos Cruzados 50% com a Raça Duroc, ambos inscritos no
Livro Genealógico;

Imagem 1 – Exemplares de Porco Alentejano e outras raças e cruzamento possíveis
de serem associadas ao Porco Preto

c) Alentejano 50% - filhos de Porcas Alentejanas Puras e Varrascos
Duroc Puros, ambos inscritos no Livro Genealógico;

Imagem 2 – Presuntos indiscriminados encontrados no mercado

No mercado apenas existem três nomes regulamentados e
associados ao Porco Alentejano: Porco Preto, Porco Ibérico e
Porco Alentejano.
PORCO PRETO
Devido ao facto da referência “porco preto”, durante muitos anos,
ter sido utilizada no mercado nacional de forma indiscriminada
e abusiva nos produtos à base de carne, não correspondendo,
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Imagem 3 – Exemplar de Porco de Raça Alentejana
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• Outras considerações
a) Tal como referido anteriormente, o presente DL prevê que a
denominação de venda associada à referência “porco preto” possa
ser utilizada ainda em animais, ou nos produtos deles derivados,
que sejam provenientes de «Cerdo Ibérico», produzido ao abrigo
da “Norma de Calidad” Espanhola, desde que seja cumprido,
com as necessárias adaptações, as condições anteriores. Desta
forma, produções espanholas classificadas como “Cebo Campo”
originarão equivalências a “Porco Preto” e, classificações de “Cebo”
originarão equivalências a “Porco Preto de Produção Intensiva”;
b) Todo este processo é (ou deveria ser) controlado pela ASAE;

Imagem 4 – Exemplar de Porco Alentejano Cruzado 50% com raça Duroc

• Condições de Maneio
Os animais produzidos ao abrigo do DL95/2014 podem ainda ser
classificados de acordo com a forma como são produzidos nas
explorações onde permanecem nos últimos 60 dias de engorda:
a) Porco Preto – Animais produzidos ao ar livre com um baixo
número de cabeças por unidade de área, oriundos de explorações
licenciadas na classe 3 REAP (produção extensiva) ou na classe 2
REAP (produção Extensiva ou Intensiva ao Ar Livre);
b) Porco Preto de Produção Intensiva – Animais produzidos em
pavilhão oriundos de explorações licenciadas na classe 1 REAP
(produção intensiva) ou produzidos ao ar livre com um número
elevado de cabeças por unidade de área, oriundos de explorações
licenciadas na classe 2 REAP (com encabeçamento superior a
2,8CN).

c) Desde a publicação do referido regulamento, a evolução dos
animais produzidos e abatidos em Portugal ao abrigo deste
DL é demonstrada na seguinte tabela. Embora a evolução seja
positiva, grande parte da matéria-prima (carne) continua a ser
importada de Espanha;
Ano

Nº Porcos Abatidos PT

2014

1633

2015

6456

2016

8812

2017

8390

2018

12950

2019

9347

Tabela 1 – Nº de animais produzidos e abatidos em Portugal ao abrigo do DL95/2014

d) Muitas das indústrias continuam a não ser claras na rotulagem
dos produtos. Para além de utilizarem imagens associadas a
campo em produtos que oriundos de animais produzidos em
pavilhões, colocam também a designação obrigatória “Porco
Preto de Produção Intensiva” apenas e discretamente na lista
de ingredientes, com o intuído de não aclarar corretamente o
consumidor. Veja-se na seguinte imagem. Um consumidor pouco
informado nunca associará um rótulo que apela ao campo e ao
montado à produção de porcos em pavilhões conforme a imagem
atrás demonstrada nas condições de maneio.

Imagem 5 – Porco Preto – Regime Extensivo
Imagem 8 – Rótulo de chouriço de porco preto de produção intensiva

PORCO IBÉRICO
Outro nome facilmente encontrado nos rótulos dos produtos no
mercado português é “Ibérico”.
A designação “Cerdo Ibérico” é regulamentada pelo Real Decreto
4/2014 de 10 de Enero que aprova a norma de qualidade para
a carne, presunto, paleta e lombo ibérico. Este estabelece um
conjunto de regras que regula a genética, o maneio, a alimentação
e a etiquetagem dos produtos transformados a partir do Porco
Ibérico e seus cruzamentos autorizados.

Imagem 6 – Porco Preto – Regime Intensivo

A etiquetagem das peças é feita mediante cores, conforme,
sendo que a cada cor correspondem condições genéticas e de
alimentação distintas. Desta forma temos:
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a) Jamón/Paleta de Bellota 100% Ibérico (Etiqueta Preta) –
peças provenientes de animais puros filhos de porcas ibéricas
e varrascos ibéricos inscritos no Livro Genealógico, alimentados
exclusivamente a bolota, erva e outros recursos do montado nos
últimos 60 dias de engorda;
b) Jamón/Paleta de Bellota (Etiqueta Vermelha) - peças
provenientes de animais cruzados 75% ou 50%, filhos de porcas
ibéricas e varrascos Duroc ou Cruzados (50% Ibérico x 50% Duroc)
inscritos no Livro Genealógico, alimentados exclusivamente a
bolota, erva e outros recursos do montado nos últimos 60 dias
de engorda;
c) Jamón/Paleta de Cebo de Campo (Etiqueta Verde) - peças
provenientes de animais puros (100% ibérico) filhos de porcas
ibéricas e varrascos ibéricos inscritos no Livro Genealógico ou de
animais cruzados 75% ou 50%, filhos de porcas ibéricas e varrascos
Duroc ou Cruzados (50% Ibérico x 50% Duroc) inscritos no Livro
Genealógico, engordados a campo nos últimos 60 dias de vida
com um encabeçamento máximo praticado de 15 animais/ha;
d) Jamón/Paleta de Cebo (Etiqueta Branca) - peças provenientes
de animais puros (100% ibérico) filhos de porcas ibéricas e
varrascos ibéricos inscritos no Livro Genealógico ou de animais
cruzados 75% ou 50%, filhos de porcas ibéricas e varrascos
Duroc ou Cruzados (50% Ibérico x 50% Duroc) inscritos no Livro
Genealógico, engordados em pavilhões – Regime Intensivo

determina que a designação “Porco Alentejano” seja reconhecida
e protegida pela União Europeia, pelo que, só pode ser utilizada
em rótulos de produtos que sejam provenientes de produções
conseguidas ao abrigo de algum dos Cadernos de Especificações:
a) Carne de Porco Alentejano DOP - Reg. (CE) n.º 617/2003 da
Comissão, de 04 de Abril de 2003;
b) Presunto ou Paleta de Barrancos DOP - Reg. (CE) n.º 2400/96
da Comissão, de 17 de Dezembro de 1996;
c) Presunto ou Paleta do Alentejo DOP - Reg. (CE) n.º 944/2008
da Comissão, de 25 de Setembro de 2008;
d) Presunto ou Paleta de Santana da Serra IGP e Presunto ou
Paleta de Campo Maior e Elvas IGP - Reg. (CE) n.º 943/2008 da
Comissão, de 25 de Setembro de 2008);
e) Outras Enchidos IGP.
Em qualquer dos Cadernos de Especificações atrás indicados
é requisito que os animais sejam produzidos em linha pura e
provenientes de porcas e varrascos inscritos no Livro Genealógico
da raça.
A diferença principal reside nas exigências controladas aquando
da fase de engorda, pelo que, podemos distingui-los de acordo
com o fim a que se destinam:
• Processo da Carne de Porco Alentejano DOP
Neste processo existem três requisitos principais para conseguir
a conformidade na produção de animais para este fim:
a) Animais inscritos no Livro Genealógico da Raça – Verificação
feita carcaça a carcaça;

de Calidad

b) Produção efetuada em regime extensivo no montado atestado
pelo Organismo de Controlo em campo;

• Outras considerações:

c) Peso mínimo de carcaça de 50Kg e máximo de 120Kg.

a) A rastreabilidade do processo é atestada por um sistema
informático, o Ítaca, onde produtores, inspetoras, matadouros e
indústria carregam informação;

• Processo dos Presuntos Qualificados DOP e IGP

Imagem 9 – Etiquetas de Raça e Regime de Alimentação do Porco Ibérico – Norma

b) Os animais são identificados em lote;
c) A identificação das peças (presuntos e paletas) é feita de forma
individual, mas de acordo com informação de certificação de
campo do lote de engorda;
d) A empresa inspetora de controlo de campo é contratada pelo
produtor.
PORCO ALENTEJANO
O Porco de Raça Alentejana (Sus Ibericus) é uma das raças
autóctones portuguesas, cujo padrão se encontra definido. Tem
o seu habitat natural a sul de Portugal, abrangendo toda a região
Alentejana, sendo explorado em sistema de regime extensivo
e tem por base de alimentação produtos agrícolas (cereais,
bolota, erva, etc.) associados ao ecossistema mediterrânico. O
acabamento e engorda é por excelência feito no montado, onde
as bolotas servem de repasto e originam um tipo de gordura
intramuscular saudável, que dão origem a produtos tradicionais
qualificados (DOP e IGP) com características únicas. Este facto
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Quaisquer dos processos que se destinam à obtenção de
Presuntos e Paletas DOP ou IGP implicam que durante o
período de engorda dos animais, a montanheira (Novembro a
Março), estes se alimentem exclusivamente a bolota e a erva.
Desta forma, durante esta época, o Organismo de Controlo
realiza várias visitas às explorações de engorda onde se
localizam, verificam a disponibilidade de bolota e controlam as
fezes dos animais para atestar esse requisito.
Durante o processo de abate, é colocado nas canelas dos
presuntos e das paletas uma etiqueta que, em base de dados,
ficará associado ao número da marca auricular do animal
(identificação sequencial e irrepetível) comprovativa de
inscrição no Livro Genealógico da raça.
É também o Organismo de Controlo que acompanha o
processo de transformação das peças na indústria, conforme
requisitos dos Cadernos de Especificações, e que no final do
processo de cura, após aprovação em prova cega do Painel de
Provadores de Peritos de uma amostra de peças por lote de
transformação, coloca a marca de fogo de cada produto em
cada peça.
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Imagem 10 - Etiquetagem de Paleta de Porco Alentejano DOP

Imagem 11 – Ferra a fogo de Presunto de Porco Alentejano DOP

Porquê optar por produtos DOP ou IGP?
a) Os presuntos e paletas que ostentam o selo de qualidade
DOP ou IGP são os únicos que oferecem GARANTIA ABSOLUTA
que se trata de uma peça proveniente de um Porco de
Raça Alentejana produzido em linha pura e que durante
o seu processo de engorda no Montado foi alimentado
exclusivamente a bolota e erva;
b) Pela rastreabilidade efetuada individualmente a cada
animal, por via da sua marca auricular, são os únicos produtos
que oferecem GARANTIA ABSOLUTA, que se trata de um
animal produzido ao ritmo da natureza (cerca de 2 anos) e
transformado em microclimas locais com o saber tradicional
e sem recurso a fumo ou forçagem no seu processo de
transformação (mínimo 2 anos de cura);
c) É uma forma de promover a Raça Autóctone “Porco
Alentejano” e valorizar um produto endógeno, assim como, a
utilização sustentável do Ecossistema Montado e do Espaço
Rural;
d) É uma forma de incentivar a produção Nacional e promover
a indústria Nacional;
e) O consumo destes produtos é também uma forma de
Valorizar a Economia Regional e a fixação das populações.
Nele estão envolvidos: Produtores, associações, técnicos,
empresas de certificação, matadouros, indústria, distribuição,
contabilistas, transportes, entre muitos outros.

Imagem 12 – Lote de cura natural de Presuntos de Porco Alentejano DOP

Conclusão
Os produtos atrás mencionados não têm que ser concorrentes
no mercado, desde que sejam corretamente rotulados e que o
consumidor seja SEMPRE verdadeiramente esclarecido.
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Entre o 6 e o 9 de fevereiro, os dias foram de grande festa em
Vinhais com mais uma edição da Feira do Fumeiro de Vinhais,
que conta já com 40 anos. Por Vinhais passaram, durante os
quatro dias, mais de 80 mil visitantes, o que ilustra bem a importância deste certame, que contou com 70 produtores de fumeiro que, juntamente com expositores de artesanato, máquinas agrícolas e produtos gourmet, chegaram a um total de 500
expositores. Estes indicadores não resultam apenas das ações
de promoção bem conseguidas, mas sim da afirmação da qualidade, do sucesso organizativo, da excelência dos produtos e de
tudo que envolve a Feira do Fumeiro.
O esforço que tem sido feito para superar a qualidade anual do
certame, reflete-se no número crescente de visitantes que, de
ano para ano, constituem a mais inequívoca evidência dos resultados obtidos.
Trata-se de um certame que assume grandes dimensões, apresentando novidades todos os anos, quer seja com a melhoria
dos espaços para exposição, com o aumento do número de
pavilhões ou com uma maior diversidade de expositores. Nas
palavras do Presidente da Câmara, Luís Fernandes, “o balanço
é muito positivo, uma vez que a afluência foi muito grande, com
os vários espaços da feira sempre repletos de gente, e o principal, os produtores escoaram grande parte dos produtos que
trouxeram, o que significa que o objetivo foi atingido mais um
ano.” O Edil refere ainda que “a realização deste evento é fundamental, pois, assume grande importância na economia local,
mas também a nível regional”.
Sexta-feira, foi o dia dedicado ao porco bísaro, composto com
as Jornadas Técnicas e com o Concurso Nacional de Suínos da
Raça Bísara, sendo esta a raça que dá origem ao maravilhoso fumeiro que é o de Vinhais. Sábado, decorreu o Concurso do
Melhor Salpicão, as chegas de touros, demonstrações culinárias com produtos de Vinhais e muita animação, com os pavilhões repletos e as ruas muito movimentadas, naquele que é o
principal dia do certame. Domingo, a cerimónia de entrega de
prémios do concurso do melhor salpicão decorreu no pavilhão
do fumeiro, onde estiveram presentes várias entidades civis,
militares e religiosas. De tarde, houve grande animação com o
Festival Folclórico.
Estima-se que durante os quatro dias de feira, tenham sido
vendidos cerca de 40 toneladas de fumeiro, possibilitando a um
concelho pequeno, às vezes esquecido, com muitos agricultores
e produtores, usufruir neste evento de um retorno financeiro de
outra forma inalcançável. O Fumeiro é considerado um dos motores mais importantes da economia do concelho, gerando um
volume de negócio que atinge os 6 milhões, tendo à sua frente
apenas a castanha, fundamental no setor económico também.
Além do fumeiro, os visitantes encontraram um espaço gourmet, tasquinhas tradicionais, maquinaria agrícola, espaço de
espetáculos, exposição de animais, pavilhão de artesanato/
empresas e instituições.
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Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso do Melhor Salpicão
A Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso do Melhor Salpicão da 40ª Feira do Fumeiro de Vinhais decorreu no domingo, dia 9 de fevereiro, pelas 12h00, no Pavilhão do Fumeiro. Na
sessão estiveram presentes várias entidades civis, militares e
religiosas.
O concurso realizou-se no dia anterior, sábado e que, tal como
já é habito, teve a orientação técnica de uma equipa da UTAD,
do laboratório de Tecnologia Alimentar do Departamento de
Ciências Veterinárias. O painel de provadores foi constituído por
elementos desta equipa, por um produtor de fumeiro e por confrades da Confraria do Porco Bísaro e do Fumeiro de Vinhais.
A vencedora do concurso desta edição foi a Sr.ª Regina Fernandes, residente em Romariz, concelho de Vinhais que, além de
produtora de fumeiro, é também criadora de porco bísaro.
CLASSIFICAÇÃO CONCURSO MELHOR SALPICÃO
1º

Regina Fernandes

Romariz

2º

Celestino Cruz

Caroceiras

3º

Armelina Pires

Penso

4º

Adélia Carvalho

Nunes

5º

Henrique Miranda

Salgueiros

6º

Bernardete do Vale

Vila Boa

7º

Adelaide Borges

Penso

8º

Rita Ulema Afonso

Nunes

9º

Maria Gomes

Travanca

10º

Natália Vaz

Fresulfe

SEMINÁRIO NEWFOOD:

“Os alimentos tradicionais no
contexto da dieta saudável
e dos sistemas de produção
sustentáveis. Valorização das
raças autóctones e variedades
regionais”
Realizou-se, no passado dia 3 de Março, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, o primeiro de um ciclo de seminários no
âmbito do Projecto NEWFOOD - Food Technologies Valorization.
Este é um projecto que junta as ambições de 4 Universidades da Região Norte (Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Universidade Católica Portuguesa – Centro regional
do Porto, Universidade do Minho e Universidade do Porto)
em acelerar os processos de expansão e consolidação das
fileiras dos chamados “produtos tradicionais” através de
uma proposta de inovação catalisada pela transferência de
conhecimento e de tecnologia.

Este primeiro seminário foi subordinado ao tema “Os alimentos tradicionais no contexto da dieta saudável e dos sistemas de produção sustentáveis. Valorização das raças autóctones e variedades regionais”. A ANCSUB esteve presente,
a convite da organização, para apresentar uma comunicação
acerca das raças de suínos e aquilo que tem sido feito para
a valorização dos produtos seus derivados, centrando a sua
comunicação na realidade da raça suína bísara.
Perante uma plateia jovem, composta na sua maioria por
estudantes universitários, foram abordados temas como a
valorização das variedades vegetais autóctones, valorização
das raças animais autóctones, a perda da biodiversidade na
alimentação, as tendências de mercado e os alimentos tradicionais e cultura gastronómica.
Foi um seminário muito dinâmico e participado e a ANCSUB
agradece à organização pelo convite, para mais uma vez ir
dar a conhecer a realidade da raça bísara
Pedro Fernandes
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Bísara
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“SABER (A) VINHAIS - CONTRIBUTO
PARA UMA CARTA GASTRONÓMICA”
Apoio ao Empreendedorismo do Sector
Agroalimentar em Terras de Trás-os-Montes

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 essa falha. 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 e estes vão desde a ligação da gastronomia com a etnografia vinhaense, os cuscos
de Vinhais, a Castanha e o castanheiro, o Fumeiro de Vinhais e tudo o que ele congrega e também um capítulo acerca da doçaria vinhaense.
Trata-se de uma obra com a chancela da Leya que foi também responsável pelo design. Quero 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.
Pedro Fernandes
Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Bísara

DIA DO PORCO BISAR0 2020
Inserido no programa da Feira do Fumeiro de Vinhais, que há
já 20 anos conta também com a ANCSUB na sua organização,
o Dia do Porco Bísaro é a homenagem que nós fazemos a tão
distinta raça de suínos. Este dia conta com a realização de Jornadas Técnicas e com o Concurso Morfológico Nacional da Raça
Bísara. As Jornadas vão já na sua XX Edição e, desde há cinco
anos, conta com a coorganização da APEZ (Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos). Todos os anos tentamos
abordar temas actuais e pertinentes do sector da suinicultura
em geral e do porco bísaro em particular.
Esta edição contou com um conjunto de oradores de excelência
e foram abordados temas muito importantes como o SISS-Novo Sistema Informativo de Sanidade em Suínos, a Inseminação
Artificial, o Maneio na Engorda, a Idade à Puberdade do Porco
Bísaro – estudos conducentes à implementação de um protocolo de imunocastração, onde foram revelados alguns resultados do projeto Icas Bísaro, um Grupo Operacional do qual a ANCSUB é parceira. Foram também revelados resultados de outro
estudo que a ANCSUB encomendou ao Instituto Politécnico de
Bragança, acerca da Qualidade da Carcaça e da Carne em Suínos
de Raça Bísara.Seguiu-se o XXI Concurso Morfológico Nacional
de Suínos de Raça Bísara. Com os animais instalados nos seus
respectivos lugares, divididos pelas várias secções a concurso,
procedeu-se à sua avaliação pelos membros do júri, constituído pelo Eng.º João Bastos (FPAS), pelo Prof. Divanildo Monteiro
(UTAD) e pelo Dr. Francisco Neto (UTAD).
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Foram atribuídos 18 prémios, os quais foram entregues no Pavilhão do Fumeiro. A seguir à entrega dos prémios, seguiu-se o
tão esperado almoço de confraternização.
Deixo aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que,
mais uma vez, contribuíram para a sua realização. Primeiro aos
criadores que apresentaram os seus animais a concurso. Foram 12 criadores, pertencentes aos concelhos de Vinhais, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Bragança e Alfandega da
Fé. Ao Júri, que sempre se mostrou disponível para ajudar e a
toda a equipa da ANCSUB e da CMV, que trataram do espaço e
dos animais ao longo de todo o fim-de-semana.
Pedro Fernandes
(Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Bísara)

RAÇAS AUTÓCTONES | BISARO

VIII CAPÍTULO DA CONFRARIA GASTRONÓMICA DO PORCO
BÍSARO E DO FUMEIRO DE VINHAIS

“As carnes de porco são as melhores que se conhecem em
toda a província (...)”, atestam as Memórias Paroquiais de 1758,
quando se referem a Vinhais.
O saber das mãos laboriosas que criavam o porco bísaro e o
transformavam em produtos apreciados e de excelência reconhecida, souberam acompanhar os tempos e chegaram aos
nossos dias mantendo a mesma qualidade de sempre.
Em 1981, lançaram-se mãos a uma grandiosa obra com a realização da 1.ª Feira do Fumeiro de Vinhais, que, com o decorrer
dos anos, permitiu a este concelho conquistar o título de Capital
do Fumeiro.
No presente ano, durante a 40.ª edição da Feira do Fumeiro,
que decorreu entre 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, teve lugar, também,
o VIII Capítulo da Confraria Gastronómica do Porco Bísaro e do
Fumeiro de Vinhais.
Esta confraria surgiu no ano de 2013, durante a 33.ª edição da
Feira do Fumeiro, com a entronização de 33 confrades fundadores. Apadrinhada pela Confraria dos Enófilos e Gastrónomos
de Trás-os-Montes e Alto Douro, teve como Grão-mestre fundadora a Eng.ª Carla Alves, então coordenadora da Feira do Fumeiro e secretária técnica do Livro Genealógico da Raça Bísara,
atualmente Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte.
A CGPBFV foi criada com o principal objetivo de defender e promover a magnífica gastronomia vinhaense, os produtos tradicionais e a raça autóctone do porco bísaro, matéria-prima do
afamado fumeiro de Vinhais, cuja carne recebeu, há já alguns
anos, a qualificação da UE com a Denominação de Origem Protegida (DOP) e, vários enchidos e o presunto, o selo de Identificação Geográfica Protegida (IGP).
Como todas as confrarias, também esta se caracteriza pela indumentária envergada pelos confrades, cuja capa, da autoria da
estilista Tika Mesquita, concebida com tecido de burel, castanho
-escuro, exibe elementos têxteis que remetem para as antigas
mantas de lã, franjadas, de cores garridas, que lembram os trajes dos caretos das festas solsticiais de inverno da região. Os
botões alarmares, empregues nas capas, são feitos com unhas
de porco bísaro, devidamente tratadas. Todos os confrades
usam, também, pendente do pescoço, uma medalha representativa da confraria e cujo logótipo é da autoria do artista plástico
Luís Canotilho.

O VIII Capítulo da CGPBFV decorreu no dia 8 de fevereiro, na
igreja de São Francisco da Ordem Terceira de Vinhais, precedido
de uma visita ao Museu de Arte Sacra no qual aquele templo se
encontra integrado.
Por vontade da Grão-mestre fundadora o seu lugar ficou vago,
tendo os seus conselheiros indicado para a substituir, para tão
honroso e responsável cargo, o confrade Roberto Afonso, professor, investigador na área da etnografia local e antigo vereador da cultura da Câmara Municipal de Vinhais, cujo nome foi
aprovado por unanimidade e aclamado pelos confrades presentes.
Foram, ainda, entronizados quatro cidadãos, juntando-se, assim, aos então 50 confrades, Inácio Fernandes, criador de suínos da raça bísara, Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, Miguel Fernandes, coordenador da Feira do
Fumeiro e diretor do Parque Biologico de Vinhais, e, a título de
confrade legatária, Marisa Lopes, psicóloga clínica.
Os quatro novos confrades, durante a marcante cerimónia ritualística de entronização, prometeram cumprir os três deveres
a que todos os confrades ficam obrigados quando passam a integrar esta tão respeitável grei.
Roberto Afonso
Grão-mestre da CGPBFV

51

RAÇAS AUTÓCTONES | MALHADO ALCOBAÇA

PONTUAÇÃO DE REPRODUTORES MALHADO DE ALCOBAÇA
AO LIVRO DE ADULTOS E OUTRAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO
DA RAÇA
ANTÓNIO VICENTE, Professor na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém e Secretário Técnico da raça
Um dos aspetos fundamentais desde que assumimos, com
rigor e espírito de missão, a tarefa do secretariado técnico do
Livro Genealógico da raça Malhado de Alcobaça (LGMA) foi de
desenvolver periodicamente visitas ao restrito número criadores existentes para pontuação para o livro de adultos de
todos os candidatos a reprodutores. Esta tarefa revela-se de
especial importância para acompanhar a evolução morfológica
da população bem como credibilizar o livro genealógico, uma
vez que é colhida uma amostra de ADN com a aplicação do
brinco LGMA a todos os reprodutores para confirmação da paternidade e rigor de inscrição no Livro. Gostamos de manter
um contacto próximo com todos eles, algo somente possível
dado o reduzido número e estar ao dispor para qualquer apoio
técnico ou aconselhamento necessário. Nos últimos meses,
entre o final do ano de 2019 e o início de 2020 foram várias as
visitas realizadas e ainda bem que assim foi, pois, os tempos
são de isolamento e quarentena, pensando na segurança e
bem-estar das pessoas e animais envolvidos. No final do ano
passado pontuamos alguns reprodutores da Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, com a presença
dos estudantes de Suinicultura para compreenderem o funcionamento do LGMA (Figuras 1 e 2).

fêmeas de grande qualidade no maior e mais eficiente produtor da raça. Uma exploração com uma boa dinâmica e com
boas práticas de maneio (Figuras 3 e 4). Um exemplo a seguir!

Outro produtor visitado foi o Porco Saloio, inovador projeto
com um grupo de fêmeas Malhadas sediado na Lourinhã, já
apresentado anteriormente nesta revista. Desta feita classificou-se para o LGMA um jovem varrasco da raça (Figura 5) e
ficamos deliciados com as condições de bem-estar em produção com uma bela foto de uma dupla ninhada (Figura 6).

Foi uma aula muito interessante e participada. De seguida
deslocámo-nos a Alcobaça, mais precisamente à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister
(EPADRC) onde está sediada a exploração Suinibaptista do
professor da EPADRC, Eng. Nuno Baptista, para pontuar várias
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No passado mês de Fevereiro deslocámo-nos novamente à
região de Alcobaça para classificar várias porcas do produtor
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Sabores do Malhado, nas duas explorações que detêm fêmeas
desta raça (Figuras 7 e 8). Tem sido um exemplo de promoção

e divulgação de produtos da raça, com um efetivo crescente de
reprodutores, sendo um dos maiores na atualidade.
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Um dos marcos mais importantes da estratégia de implantação do LGMA foi a possibilidade de disponibilização de varrascos no reputado centro de Inseminação artificial do AIM CIALA
e com isso permitir o acesso a sémen desta restrita população
aos vários criadores da raça e a outros produtores que queiram produzir animais em cruzamento, em especial para leitão
de assar. Visitamos recentemente as magníficas instalações
desta empresa, especificamente o mais recente núcleo de varrascos localizado no Vale d´Água em Santigo do Cacém. Procedemos à classificação de 3 jovens varrascos da raça que aí se
encontram com enorme potencial (Figuras 9 a 11) e pudemos
comprovar, in loco, todo o rigor sanitário e condições de alojamento e recolha de sémen excecionais em que se encontram
os animais. Muito bom!

No início do mês de Março, e a terminar a ronda de visitas ao
produtores, visitamos o fundador e mais importante criador
da raça, a Selecpor SA. Ao seu proprietário, Sr. Manuel Leal, se
deve a preservação desta população até aos dias de hoje.
Classificamos um grupo de jovens porcas de excelente qualidade (Figura 12), muito bem escolhidas e com uma morfolo54

gia imponente, fruto também do exemplar trabalho diário na
exploração de Aveiras Baixo da técnica Rute Monteiro (Figura
13). Brevemente esperamos poder realizar as visitas aos produtores Querido & Subtil e EZN-INIAV IP que ficaram adiadas
dada a situação sanitária do país com a COVID-19 e a declaração do estado de emergência.
Como principais ações de promoção de referir o privilégio que
tivemos em poder provar carne de porco Malhado de Alcobaça
maturada de qualidade superior no restaurante Doces e Sabores em Ataíja de Cima – Alcobaça (Figuras 14 e 15)! Recomen-
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damos! Felizmente já vão existindo alguns bons exemplos de
talhos e restaurantes com produtos diferenciados desta raça.
“O caminho faz-se caminhando!” A concluir esta temática não
podemos deixar de referir a presença dos produtos de elevada
qualidade da raça Malhado de Alcobaça na sessão de apresentação do 40º Festival Nacional de Gastronomia na Casa do
Campino em Santarém! Puro sabor! Obrigado à empresa Sabores do Malhado pela apresentação! Excelente qualidade de
carne, corte e assadura (Figuras 16 a 18).

A concluir uma palavra de incentivo e força para todos os suinicultores, em especial aos produtores de Malhado de Alcobaça, durante este período de especial dificuldade da Pandemia
do Coronavírus e da COVID-19! Fé, ânimo e perseverança! O
setor já deu várias provas, num passado recente, da sua resiliência! Todos juntos superaremos mais esta dificuldade.
Vamos todos ficar bem! “Keep safe”!
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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 1º TRIMESTRE 2020

24 / 2 - MEAT MARKET OBSERVATORY

Este primeiro trimestre foi muito atípico, uma vez que coincide
por um lado com o início do ano, onde normalmente há pouca
atividade em Bruxelas, e o mês de Março com o aparecimento
do coronavírus.

Participação em mais uma reunião do Meat Market Observatory que nos permite discutir entre os parceiros da fileira e com
a Comissão a situação do mercado.
A discussão foi calma uma vez que estamos numa situação de
alta de preços, no entanto a indústria de transformação de carnes queixou-se muito da subida do custo da matéria prima e de
não poderem repercutir nas suas vendas à grande distribuição
esta subida.
O principal problema apresentado foi a logística de contentores na China que na altura estava a atrasar os envios de carne
europeia.

Reuniões presenciais em Bruxelas
30 / 1 - INFO DAY
Esta reunião foi organizada pelo Chafea e o tema foram os
programas de promoção comunitários. A nossa presença justificou-se uma vez que tivemos dois programas aprovados, um
para o mercado interno e outro para o mercado externo. O maior
interesse desta reunião foi o contacto com os responsáveis europeus que permitiu o esclarecimento de dúvidas e o conhecimento mútuo.
10 / 2 - Workshop Agricultura em 2040
Fizemos parte da delegação do COPA-COGECA neste workshop
que pretendeu apoiar a Comissão para um relatório que está a
ser preparado sobre o futuro da agricultura em 2040.
Apesar este ser um tema que pode parecer pouco importante, a nossa presença foi indispensável uma vez que a Comissão
estava só a trabalhar com ONG´s que não têm grande contacto
com a realidade e começam a falar da carne sintética produzida em laboratório, para não termos animais e em prédios nas
cidades para produzir legumes e assim aproximar o campo da
cidade.
Isto pode parecer ridículo, mas é real e a nossa presença neste
fórum serviu para clarificar a realidade da agricultura e pecuária
europeia.
11 / 2 - PARTICIPAÇÃO NO PRAESIDIUM DO COPA-COGECA
Na qualidade de Presidente do grupo de trabalho da carne de
porco fui convidado para apresentar as nossas preocupações
sobre a evolução da Peste Suína Africana na Europa aos responsáveis da DG SANTÉ que estavam presentes.
Resumidamente mostramos a nossa preocupação sobretudo
se a doença atingir a Alemanha o que pode levar a proibição
deste País de exportar para a China o que provocará uma grande convulsão no nosso mercado.
Como principais medidas pedidas situam-se um maior controlo
sobre as pequenas explorações dos países afectados e um controlo severo com redução do número de javalis.

Reuniões por videoconferência
16 / 3 PESTE SUÍNA AFRICANA COM A DG SANTÉ
Tivemos uma reunião por Skype com a DG SANTÉ para analisar
a situação da peste na Roménia. O aparecimento de um foco
numa exploração de produção de leitões com 6000 porcas a 60
Km da Alemanha foi o grande tema de conversa.
Constatámos que esta exploração está isolada mas numa zona
de grande densidade de javalis infetados e que com o aparecimento do coronavírus os caçadores estão em casa e estes
animais estão-se multiplicando à vontade.
A Comissão prometeu falar com as autoridades polacas e alemãs para pedir um maior controlo sobre os javalis
30 / 3 REUNIÃO COM O GABINETE DO COMISSÁRIO
Estive reunido com o gabinete do Comissario para discutir o impacto do coronavírus no mercado. Neste momento a situação
do mercado esta boa e estável, sendo que, no entanto, temos
o problema dos leitões para assar em Portugal e Espanha que
devido ao fecho do canal Horeca não têm escoamento.
Foi pedido a abertura imediata de ajudas à stockagem privada
de modo a que se possa retirar do mercado, congelando estes
leitões. A discussão sobre este tema levou mais de meia hora,
mas só obtivemos o compromisso de irem estudar o assunto
Outro tema foi o da regionalização da PSA em que insistimos
no facto de que devido à situação que vivemos podia ser o momento de conseguir um acordo co os países asiáticos
Montijo , 14 de Abril de 2020
António Tavares
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NOTICIAS

IACA PROMOVE SUSTENTABILIDADE DA FILEIRA
DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Setor preparado para responder aos
desafios da Sociedade
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NOTICIAS

MINISTRA APRESENTA AGENDA INOVAÇÃO
No dia 06 de Março, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu
Albuquerque, reuniu as Organizações representativas dos diferentes sectores da produção agropecuária para apresentar e
debater a sua estratégia plurianual, designada “Agenda de Inovação para a Agricultura”.
Esta Agenda pretende concretizar a acção governativa no sentido de cumprir objectivos em quatro eixos estratégicos:
1. Alterações Climáticas;
2. Gestão Sustentável dos Recursos Naturais;
3. Competitividade e Digitalização da Agricultura;
4. Reforço do Tecido Socioeconómico dos Territórios Rurais.
O debate foi bastante participado e o sector, de uma forma geral, transmitiu que já há vários anos vem dado passos no sentido da concretização destes quatro eixos e que já há trabalho
feito pelas fileiras, trabalho esse que não é acompanhado do
devido reconhecimento social e político.
Depois da apresentação, os presentes poderiam fazer chegar
contributos para a formalização da Agenda Inovação para a
Agricultura posteriormente, de forma a que o documento seja
transversal e consensual a todos os sectores da actividade primária.

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO APRESENTADOS NO INFO
DAY PORTUGAL
No passado dia 20 de fevereiro teve lugar no Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), na Praça do
Comércio em Lisboa, uma sessão de esclarecimento destinada
a todos os potenciais interessados em submeter candidaturas
ao regime de promoção de produtos agrícolas e agroalimentares, com base no programa de 2020 aprovado pela Comissão
Europeia.
Os dois avisos de concurso de promoção de produtos agrícolas
para ações de informação “simples” e “multipaíses” executadas
no mercado interno e em países terceiros em conformidade
com o Regulamento (UE) n.º 1144/2014, foram publicados no
Jornal Oficial C12 de 14 de janeiro de 2020.
A sessão do Info day Portugal contou com a participação da Comissão Europeia através da CHAFEA (Agência de Execução para
os Consumidores, a Saúde e a Alimentação), que apresentou o
programa de trabalhos e candidaturas para 2020, assim como
as perspetivas para o futuro do regime de promoção, estando
prevista a possibilidade de clarificação a questões colocadas
pelos participantes. A sessão integrou também a partilha de
experiências de dois programas portugueses aprovados recentemente.
Um desses casos foi o programa submetido pela Agrupalto,
apresentado por Ana Tavares, que apresentou os objetivos do
programa de promoção externa para a China, as dificuldades
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encontradas na instrução do processo de candidatura e as realizações que se pretendem com este programa.
Este evento revestiu-se de particular importância, na medida
em que permitiu estabelecer contactos entre potenciais interessados em campanhas conjuntas e esclarecer dúvidas de
atuais e de potenciais proponentes. Na Sessão também foi
possível a realização de encontros que favoreceram a interação
entre potenciais candidatos.
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PORCO.PT EM DIA DE REIS SOLIDÁRIO

No dia 6 de Janeiro, Dia de Reis, na Gare do Oriente em Lisboa,
a FPAS – Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores e a carne certificada 100% portuguesa, porco.pt, ofereceram mais de 300 quilos de carne e mais de 2.000 pães à
população portuguesa em celebração solidária do Dia de Reis.
Em 2020 a iniciativa estendeu-se a outros pontos da cidade
numa parceria com a ONG (Organização não Governamental)
Comunidade Vida e Paz, permitindo, neste dia, a entrega de
uma ceia reforçada com uma bifana porco.pt a 450 pessoas
apoiadas pela organização. A roulotte porco.pt juntou-se à
distribuição habitual da Comunidade Vida e Paz em Santa
Apolónia, às 21h30.
A celebração do Dia de Reis Solidário é uma atividade da FPAS
que conta já com três edições.
Em 2020 a ação incluiu três momentos-chave. O Dia de Reis
Solidário teve início às 12h30 na Gare do Oriente, num momento de confraternização entre suinicultores e a população
portuguesa que incluiu, entre outros itens, a oferta de dois
porcos no espeto a quem se juntou à iniciativa.
Durante a tarde foram confecionadas 450 bifanas que, cerca
das 20h00 foram entregues, em Alvalade, à ONG Comunidade
Vida e Paz. Os alimentos fazem parte de uma ceia reforçada
que, neste dia, é entregue aos cidadãos apoiados pela instituição, permitindo que a iniciativa possa beneficiar mais pessoas
em outros pontos da cidade.
A culminar a ação e promovendo uma interação direta entre
suinicultores e pessoas em situação de sem-abrigo, a roulotte
porco.pt juntou-se a um dos pontos de distribuição habitual
da Comunidade Vida e Paz, às 21h30, em Santa Apolónia. Nas
palavras de Vítor Menino, Presidente da FPAS “Este ano quisemos dar a esta ação uma tónica ainda mais solidária: além
do momento na Gare do Oriente que é, também, um momento
de confraternização, a possibilidade de oferecermos uma refeição reforçada a quem mais dela precisa é algo que muito
nos satisfaz”.
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Agenda do “Dia de Reis Solidário FPAS”:
• 12h30 - Porco no Espeto na Gare do Oriente;
• Tarde - Confeção de bifanas para reforçar 450 ceias entregues a pessoas em situação de sem-abrigo apoiadas pela Comunidade Vida e Paz;
• 20h00 - Entrega de bifanas no pão nas instalações da Comunidade Vida e Paz em Alvalade (Lisboa);
• 21h30 - Roulotte porco.pt junta-se ao ponto de distribuição
da Comunidade Vida e Paz em Santa Apolónia.

PORCO.PT RECEBE PRÉMIO 5 ESTRELAS
No dia 31 de Janeiro, na LX Factory em Lisboa, foram estregues os Prémios Cinco Estrelas 2020, distinções atribuídas
pelos consumidores portugueses, a 119 Marcas, 17 Órgãos de
Comunicação Social e 20 Personalidades.
Este ano, o evento teve uma vertente solidária, e, os mais de
500 convidados, foram desafiados a contribuir com 1 Euro
à chegada, e a participar num Quiz solidário, respondendo a
perguntas sobre os vencedores, colocadas pelo apresentador
Pedro Fernandes. As respostas ao Quiz, converteram-se num
donativo comum, a entregar à Associação Corações com Coroa
fundada pela Catarina Furtado.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Porco.PT foi uma das 119
marcas premiadas, graças à classificação global de 8.03 pontos, num total de 10 pontos possíveis. A avaliação do prémio
Cinco Estrelas avalia cinco grandes categorias: Satisfação na
experimentação, Relação Preço-Qualidade, Intenção de Compra, Confiança na Marca e Inovação. De notar que a confiança
na marca aumenta paulatinamente a cada ano.
Se em 2018 esta categoria de análise em particular registava
7.40 pontos, em 2019 passou a 7.55 e em 2020 (testes realizados em 2019, sendo que a distinção é válida para o ano de
2020) a Confiança na Marca regista 7.61 pontos.
Em consequência a Intenção de Compra continua, também a
aumentar. No primeiro ano em que a distinção foi obtida a Intenção de Compra era de 8.26 pontos, no segundo de 8.39 e
atualmente é de 8.40.

“O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação que mede
o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas
conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão
de compra dos consumidores: Satisfação pela experimentação, relação Preço – qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação”, explica a organização desta entrega de troféus.
Para o Programa de Certificação “Porco.PT” é mais um certificado de satisfação por parte dos consumidores portugueses
que fazem com que a reputação e notoriedade deste projeto
único da produção primária em Portugal.
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TOPIGS NORSVIN CONTINUA A CRESCER

Topigs Norsvin continua a crescer

Os Pedidos de TN70 continuam a aumentar no Canadá e no mundo. O interesse do mercado na TN70 vem da sua reputação e
sucesso como reprodutora que desmama grandes ninhadas de
leitões robustos, desmama-os facilmente sem recorrer a fêmeas
adotivas ou outros sistemas de ajuda ao desmame.

Pedidos
de osTN70
continuam
A TN70Os
continua
a influenciar
seus leitões
durante a faseadeaumentar no Canadá e no mundo. O interesse
crescimento
e acabamento, uma
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3 a 5$
por reputação e sucesso como reprodutora que
do mercado
na vez
TN70
vemcomda
sua
porco, em eficiência e valor no matadouro. Para melhorar a capadesmama grandes ninhadas de leitões robustos, desmama-os facilmente sem
cidade de fornecimento no mercado doméstico. Topigs Norsvin
a explorações
fêmeasdeadotivas
sistemas de ajuda ao desmame.
Canadárecorrer
iniciou 3 novas
multiplicação ou
num outros
total de
4800 avós localizadas em 3 núcleos de elevada biossegurança, 2
em Manitoba e 1 em Ontário.
A TN70 continua a influenciar os seus leitões durante a fase de crescimento e
acabamento, uma vez que contribui com 3 a 5$ por porco, em eficiência e valor
no matadouro. Para melhorar a capacidade de fornecimento no mercado
doméstico. Topigs Norsvin Canadá iniciou
3 novas explorações de multiplicação
Moline Pork Ltd. – É uma exploração nova para 1000 avós para a
num total de 4800 avós localizadas em
3 núcleos
de elevada
produção
de leitões, propriedade
de Wimbiossegurança,
e Marlies Verbruggen e 2
família.
Localizada
no
Noroeste
de
Manitoba
com sistema autoem Manitoba e 1 em Ontário.
matizado de gestação em grupo e controlo ambiental completo. A
unidade será povoada com G(GPS) linha Z para a produção de futuras reprodutoras TN70. As primeiras inseminações estão previstas em janeiro de 2020, o sistema de melhora genética InGene
de Topigs Norsvin garante a evolução genética do efetivo e a sanidade do mesmo impedindo a entrada de animais na exploração.

Stanley Pork Ltd. – É uma exploração de 1500 avós para a produção de leitões,
no sul de Manitoba a 6 kms da fronteira com os EUA, propriedade de Jeroen van
Boekel. O novo estábulo tem sistema automatizado de gestação em grupo e
controlo
A exploração foi povoada com G(GPS)
Stanleysistema
Pork Ltd. – Écompleto
uma exploraçãode
de 1500
avós para ambiental.
a produção de
de leitões,
de Manitoba
kms da fronteira
coma produção de futuras reprodutoras TN70. Os
linhano Zsulda
Topigsa 6Norsvin,
para
os EUA, propriedade de Jeroen van Boekel. O novo estábulo tem
primeiros
partos
serão
em
dezembro
de 2019 e as TN70 estarão disponíveis em
sistema automatizado de gestação em grupo e sistema completo
junho
de 2020.
de controlo
ambiental.
A exploração foi povoada com G(GPS) de linha Z da Topigs Norsvin, para a produção de futuras reprodutoras
TN70. Os primeiros partos serão em dezembro de 2019 e as TN70
estarão disponíveis em junho de 2020.

64

PRÓXIMOS EVENTOS

9, 10 e 11 de Setembro de 2020
Quinta do Mocho, Valada do Ribatejo

17, 18 e 19 de Setembro de 2020
Montijo

17 de Setembro de 2020
15 a 18 de Setembro de 2020

New View Swine Ltd. – É uma nova exploração de 2.200 G(GPS)
para a produção de leitões localizada em Seaford, Ontario. Propriedade de Steve e Leslie Forman e família, sendo este o seu segundo
multiplicador de Topigs Norsvin. Esta exploração tem filtração de
ar para aumentar a Biossegurança da exploração. Após a entrada
inicial de animais a exploração será fechada à entrada de animais,
funcionando com o sistema InGene de Topigs Norsvin.

NOVO SITE JÁ DISPONÍVEL EM WWW.TOPIGSNORSVIN.PT
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ACTIVIDADES FPAS - 1º TRIMESTRE 2020

JANEIRO

20 – Reunião Winfarm - Lisboa
20 – Reunião Direcção FPAS - Leiria

06 – Churrasco Solidário Porco.PT - Lisboa

26 – Reunião Central de Cervejas - Montijo

09 – Reunião da Comissão Organizadora XXV Feira Nacional
do Porco - Montijo

26 – Reunião de direcção FILPORC - Montijo

09 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo
10 – Reunião na FMV - Lisboa
17 – Reunião Programa de Promoção Multipaíses – Montijo
20 – Reunião na FMV – Lisboa

27 – Reunião com jurista CONFAGRI - Lisboa
MARÇO

23 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo

05 – Reunião Comissão Organizadora da XXV Feira Nacional
do Porco - Montijo

23 – Assembleia Geral FILPORC - Montijo

05 – Reunião de Direcção FPAS - Montijo

24 – Reunião com aderentes BDporc Portugal - Montijo

06 – Reunião Gala Porco D’Ouro - Santarém

28 – Reunião PDR2020 - Montijo

06 – Apresentação Agenda Inovação - Santarém

30 – Reunião do Grupo de Trabalho do NREAP - Lisboa

10 – Assembleia Geral FILPORC - Montijo

31 – Gala Cinco Estrelas - Lisboa

11 – Reunião Tactics - Videoconferência
12 – Reunião Câmara Municipal do Montijo – Montijo

FEVEREIRO
05 – Reunião Programas de Promoção - Videoconferência
05 – Reunião R2 - Montijo
05 – Reunião FPAS + INAPORC + INTERPORC - Videoconferência
06 – Reunião Controlvet - Tondela
07 – Concurso Morfológico do Porco Bísaro - Vinhais
11 – Reunião Rafael Cardeira - Montijo
12 – Reunião Grupo de Trabalho Porco.PT - Montijo
12 – Assembleia Geral FILPORC - Montijo
17 – Encerramento das Comemorações do Centenário da
Direcção-Geral dos Serviços Pecuários - Lisboa
19 – Seminário Sustentabilidade IACA - Lisboa
20 – Reunião ICNF – Marinha Grande

12 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores
Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
13 – Reunião do Conselho Consultivo FMV – Lisboa
16 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores
Agroalimentar e Retalho - Videoconferência
18 – Reunião de Direcção FPAS - Videoconferência
20 - Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores
Agroalimentar e Retalho – Videoconferência
23 – Reunião de Direcção FPAS - Videoconferência
25 – Reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação
das Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores
Agroalimentar e Retalho – Videoconferência

20 – Info Day Portugal - Lisboa

Associações Federadas
FPAS

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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ANCPA - Associação Nacional
de Criadores de Porco Alentejano

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

SMART VACCINATION suínos
APRESENTA

1

VACINA
INTELIGENTE
COM CHIP RF NO
RÓTULO

2

ADMINISTRAÇÃO
INTRADÉRMICA
SEM AGULHA, COM
REGISTO AUTOMÁTICO

3

GESTÃO DO
PROCESSO DE
VACINAÇÃO

PARA MAIS INFORMAÇÕES: CONTACTE O SEU VETERINÁRIO

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 • 17170 Amer (Girona) • Spain
Tel.: (34) 972 43 06 60 • Fax: (34) 972 43 06 61 • hipra hipra.com • www.hipra.com
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AINDA USA
AGULHAS?
A Família IDAL
continua a crescer!

Agora na 3ª geração,
para maior conveniência
e rapidez, sempre
sem agulhas.

2013 • 1G

2015 • 2G

QUANTO
TEMPO MAIS
PRECISA
PARA MUDAR?
PARA
VACINAÇÃO
INTRADÉRMICA

2019 • 3G (Mono e Twin)

Os dispositivos IDAL permitem uma
completa vacinação contra os principais
agentes de doença no suíno:

PT-IDA-200400001

• PRRS
• Mycoplasma hyopneumoniae
• Circovírus tipo 2
• Doença de Aujeszky
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