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Contexto

Crescentes 

preocupações 

de saúde 

pública

Consumidores 

mais 

exigentes

Crescentes 

preocupações 

ambientais

Alterações 

climáticas

Novos hábitos 

de consumo 
Revolução 

digital

Intensificação 

de 

concorrências

Novos 

modelos de 

negócio

IMPULSIONADOR da mudança
OBSERVADOR de ambiente competitivo e 

acelerada mudança



ADAPTAÇÃO à mudança

Contexto

Desafios da Agricultura: 

• produzir mais

• num contexto em mudança
Aumentar a produtividade, 

respeitando limites ecológicos  

garantindo eficiência económica

Produzir de forma diferente

Produzir de forma sustentável

Escolha?
Manutenção da 
atividade?



• Sistema alimentar justo, saudável e respeitador do 

ambiente

• Pacto Ecológico Europeu 

❖ Estratégia do Prado ao Prato. 

transição do atual sistema alimentar da UE 
para um modelo sustentável

Visão



Contexto

assegurar alimentos suficientes, a preços acessíveis e nutritivos dentro dos limites do planeta

reduzir para metade a utilização de pesticidas e fertilizantes e a venda de AB

aumentar a percentagem de terras agrícolas consagradas à agricultura biológica

promover um consumo alimentar e regimes alimentares saudáveis mais sustentáveis

reduzir as perdas e o desperdício alimentares

combater a fraude alimentar ao longo da cadeia de abastecimento

promover o bem-estar dos animais

Principais objetivos:



Bem-Estar animal e sustentabilidade

Associado a Boas práticas de produção:

• Ex: Melhoria das condições ambientais nas explorações - menos problemas 
respiratórios - menor utilização de antimicrobianos; menores custos

• Ex. Melhoria dos pavimentos - menores problemas de membros; menor utilização 
de AB, menor refugo: menores custos

• Ex: Boas condições no manuseamento e transporte dos animais - menor 
percentagem de traumatismos; melhor aproveitamento das carcaças; maior 
rentabilidade



Revisão da legislação

BEM-ESTAR ANIMAL

PRODUÇÃO / TRANSPORTE / ABATE

(alinhar com os dados científicos recentes)

ROTULAGEM

→transmitir melhor o seu valor ao longo 
da cadeia alimentar

→ ir ao encontro das expectativas dos 
cidadãos

→minimizar distorções de concorrência 
com países terceiros

Iniciativas da Comissão Europeia



EFSA → Mandato para elaboração de opiniões científicas 

Revisão da legislação

Iniciativas da Comissão Europeia



Suporte científico - opiniões científicas da EFSA sobre BEA 
na produção, transporte e abate

• Descrever os sistemas de produção e maneio para as 
diferentes espécies 

• Descrever os riscos em termos de BEA

• Definir indicadores de Bem Estar animal

• Estabelecer recomendações para prevenir, mitigar e 
corrigir as consequências em termos de Bem Estar Animal

Iniciativas da Comissão Europeia



BEA no transporte de animais

• Transporte de determinadas categorias de animais-vitelos não 

desmamados; galinhas em fim de vida

• Tempos de viagem – limitação em discussão

• Condições adicionais dos veículos utilizados no transporte de longa 

duração – transporte nos períodos de maior calor ou frio

• Exportação para países terceiros – discussão sobre a possibilidade de 

substituir por material genético/transporte de carne. 

• Melhoria das condições do transporte marítimo e rodoviário

Iniciativas da Comissão Europeia



BEA no abate de animais

Iniciativas da Comissão Europeia

• Abate no matadouro/occisão nas explorações (despovoamentos)

• Métodos de abate - atordoamento elétrico (tanque de imersão em aves), CO2

• Abate de peixes de aquacultura

• Alternativas à occisão de pintos do dia - sexagem



• 1,4 milhões de assinaturas

Alguns aspetos:

• Acabar com os sistemas confinados - aves, suínos e vitelos

• Produtos importados cumpram os mesmos requisitos que os da UE

• Apoio financeiro aos produtores para a transição

• Legislação específica para bovinos

Iniciativa “End of cage age” (fim da 

era da gaiola)

Iniciativas da Comissão Europeia



Bem-Estar animal - Oportunidades

• Utilização de indicadores de BEA e certificação em BEA - diferenciação de 
produtos

• Melhores resultados - Produzir melhor e de forma mais eficaz

• Menor utilização de antibióticos - Grande desafio para a produção animal

• Melhorar as qualificações e competências dos tratadores/ detentores/ condutores

• Resposta às preocupações dos consumidores/população

• Rotulagem de Bem Estar animal - Discussão da legislação de BEA

• Apoios Eco-regimes no âmbito do BEA - Bovinos carne e leite; suínos apoios acrescidos



Estratégia

➢Responsabilidade em fortalecer o conceito da sustentabilidade em cada

etapa da cadeia de abastecimento alimentar.

➢o crescimento sustentável é o caminho certo para desenvolver produtos

com maior eficiência, menor pegada ambiental, e com a garantia máxima

da sua Segurança.

Para gerarmos sistemas alimentares sustentáveis, é necessário que os

mesmos se apoiem nas novas tecnologias, assentes em dados científicos

firmes, aliados a uma maior sensibilização dos produtores - comunicação

➢ retorno económico justo e proporcional ao seu trabalho

DGAV



Criação Sustentável

Deve assentar numa gestão consciente

• Em aspetos estruturais dos locais de produção;

• Na implementação de normas de biossegurança;

• Nas regras de Bem Estar animal

• No recurso a técnicas inovadoras

No seu conjunto permitem otimizar os custos de produção e alcançar um maior

valor produtivo.



Criação de valor

• Produtos diferenciadores que respondam às diferentes tendências de 
consumo

• Certificação de práticas de produção como fator diferenciador de 
responsabilidade social e ambiental

• Adoção de uma rotulagem informativa que integre indicadores sobre a 
composição, a caracterização regional ou local, os aspetos respeitantes às 
raças, tipo e modo de produção e boas práticas de produção

Reconhecimento pelo consumidor do empenho da produção para prosseguir 

um caminho na sustentabilidade na gestão de recursos; permite escolhas 

informadas



Conclusão

➢A produção sustentável constitui um desafio atual que reforça a criação
de valor, fomenta a competitividade e a capacidade exportadora, com um
impacto significativo na subsistência e economia de todos os setores
intervenientes.

➢Atualmente o consumidor faz as suas escolhas de forma mais informada e
consciente, num mercado global

➢Neste atual contexto de globalização, para que os nossos produtos melhor
se posicionem é necessária uma aposta contínua na gestão do
conhecimento, na promoção da inovação com a firme conceção de
estratégias sustentáveis, de forma que estes sejam produtos
permanentemente competitivos.
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