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Muito tem sido escrito e dito nos últimos 2 meses, em especial após a injustificada e bárbara invasão da
Ucrânia pela Rússia, acerca da Soberania Alimentar de Portugal e da Europa. Até parece que é um assunto
novo e que ninguém se preocupou com este e outros temas relacionados ao longo das últimas décadas, em
que fomos perdendo diversas oportunidades de afirmarmos a produção nacional e o caminho para a autossuficiência alimentar. A verdade é que fomos sistematicamente ignorados pela maior parte dos responsáveis
políticos e pelos media. Mais recentemente e numa estratégia da nossa Associação para comunicarmos de
forma mais eficiente, e por ocasião da comemoração dos 50 anos da IACA em 2019, decidimos ter um departamento de comunicação profissional e bem sabemos a dificuldade que tem sido sermos notícia ou atrair os
principais órgãos de comunicação social para os temas do setor agroalimentar, pois a alimentação abundante
e barata era já um dado adquirido.
Eis que a “bolha” do mundo europeu garantido de educação, saúde, bem-estar social, alimentação, lazer, aposentações e todas as proteções sociais possíveis e imagináveis sofre um duro revés com 2 acontecimentos,
que não são novidade, nem sequer inéditos na história da humanidade: uma pandemia e uma guerra na Europa.
Na sequência da pandemia da covid-19, a disrupção das cadeias logísticas, o reforço não previsto da China
dos seus stocks internos de cereais e a seca que afetou a colheita de milho na América do Sul (em especial o
Brasil) em 2021, e as chuvas tardias na Europa Central que afetaram a colheita de trigo panificável no Verão
de 2021, alimentaram uma subida de preços das matérias-primas agrícolas, mas que não estava de todo prevista, pois a recuperação económica do pós-covid, mal tinha arrancado. Nessa altura, já preocupados com as
cotações internacionais e dificuldades logísticas começamos a alertar em março de 2021 para as consequências desta escalada do preço das matérias-primas, na produção agropecuária e a sua repercussão ao longo
da cadeia de valor até ao consumidor. Decorriam os trabalhos preparatórios para o lançamento de uma plataforma do Mundo Rural e várias organizações do setor agroalimentar foram incapazes de se unir e contribuir
financeiramente para a criação do maior movimento de defesa da produção alimentar e subsequentemente
num movimento de defesa da soberania alimentar nacional. É verdade, não só os responsáveis políticos e os
media desconsideram estes perigos, também algumas organizações parceiras da Alimentação ignoraram os
perigos que aí vinham e o egocentrismo venceu sobre a capacidade de compromisso e o espírito de fileira de
que a IACA se pode orgulhar e que é claramente um património seu, que advém da força, visão e capacidade
de compromisso dos seus Associados.
Já diversas vezes publicamente assumimos o nosso compromisso com a sustentabilidade e o ambiente, quer
a nível nacional quer a nível europeu, mas os objetivos da “Food Security” e “Food Safety” que em português
traduzimos apenas para Segurança Alimentar e alguns se esqueceram da Soberania Alimentar, levou-nos a
preocuparmo-nos se o azeite nos restaurantes era de dose individual ou partilhado por várias mesas, desviaram
o foco do essencial de quão importante e estratégico é a soberania alimentar duma nação, e sem percebermos
que as necessidades de alimentar em 2050 um mundo com 9,5 mil milhões de pessoas não se coaduna com
um mandato para, desrespeitando a livre escolha do consumidor, a garantia de haver alimentos para todos a
um preço acessível, se decida a nível europeu que queremos 25% da área agrícola como agricultura biológica.
E que na tão típica hipocrisia europeia seja decidido que não precisamos de biotecnologia, seja ela no caso dos
OGM, seja no caso das novas técnicas genómicas para desenvolvimento de uma agricultura eficiente e que
garanta que cada unidade produzida consome, efetivamente, menos recursos. Aliás, como no caso da produção
de energia e a contínua desconsideração pelo nuclear e outras alternativas, que nos levou a preferir sermos
dependentes em termos de combustíveis fósseis (embora o gás com menor impacto ambiental) de um regime
autocrático e que não respeita as normais internacionais, do que investir na soberania energética europeia.
Mas no meio de todo este difícil panorama surge a já referida invasão da Ucrânia por parte da Rússia, envolvendo
duas nações com uma quota-parte importante da produção de cereais a nível mundial e, mais importante ainda,
para países deficitários como Portugal, do mercado mundial de exportação de cereais. Com o abastecimento
em risco, de um momento para o outro, passamos a ser notícia diária com interesse por parte de responsáveis
políticos, por órgãos de comunicação social de referência, e pela população em geral. Infelizmente há males que
vêm por bem e temos agora uma oportunidade de verdadeiramente olhar para a produção agropecuária nacional
e para a alimentação animal como setores estratégicos. Se uma nação quer ter futuro, tem que ser capaz de
caminhar para a soberania alimentar e energética, para aí sim, defender de forma intransigente os valores
do bem-estar social e os valores europeus e do mundo ocidental que todos partilhamos.
Numa nota pessoal e indo para além das minhas responsabilidades como Presidente da IACA, não posso
deixar de partilhar que, no âmbito das áreas de atividade do grupo empresarial que lidero, que vão desde
a importação de matérias-primas agrícolas de vários continentes, da produção de alimentos para animais,
da produção agropecuária de várias espécies, da transformação de produtos de origem animal, da moagem
de trigo panificável, da hotelaria e da distribuição alimentar, nenhuma delas me dá maior conhecimento do
mundo e da noção do que realmente importa do que a produção agrícola, nomeadamente do conhecimento dos
mercados de cereais e grãos em geral e da logística subjacente, pois muito antes de outros setores sentirem
as consequências de problemas na produção, já nós os estamos a sentir e a prever os efeitos que poderão
provocar ao longo da cadeia de valor até ao consumidor.
Assim, da mesma forma que sabíamos o impacto do brutal aumento do preço das matérias-primas e das
dificuldades de garantir o abastecimento poderiam ter no bem-estar e poder de compra dos consumidores,
temos a certeza que o setor da alimentação animal em particular e o agroalimentar em geral, serão capaz de
reagir e ultrapassar mais este grande desafio, mas os responsáveis políticos têm que nos ouvir, deixar-nos
trabalhar e não esquecer que o futuro da humanidade em termos de alimentação depende da ciência e do
trabalho dos agricultores e não de ideologias ou ideias pré-concebidas do que é a alimentação.
É, pois, de uma forma otimista e positiva que pretendo terminar este Editorial, sabendo que muitas empresas
estão perante desafios muito complicados e que é nestas alturas que vemos a importância do movimento
associativo e da capacidade de compromisso e espírito de fileira, pois só desta forma encontraremos soluções sustentáveis e duradouras para o setor da alimentação.
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TEMPOS DESAFIANTES, PARA
ALÉM DE 2022
E quando julgávamos que nada poderia ser pior que a
pandemia e o impacto da Covid-19 nas nossas vidas,
em Portugal, na União Europeia, e a nível global, eis
que estamos a entrar no segundo mês de uma guerra
em plena Europa e no século XXI. As consequências
apresentam-se ainda mais dramáticas e imprevisíveis.
As crises humanitárias dos refugiados, a par da evolução política mundial, conduzirão a um alinhamento
geoestratégico difícil de prever em toda a sua plenitude. Certo é que nada ficará como antes. No plano
económico, a alta dos preços dos combustíveis, energia e matérias-primas estão numa escalada nunca
vista e influenciam (e de que maneira) o dia-a-dia
de todos nós. Atualmente, a incerteza da escassez
de alimentos, o aumento do custo de vida, as dificuldades que acrescem às que já vinham de trás, terão
certamente impactos numa economia débil como a
nossa, fortemente endividada.
Para além da incerteza, volatilidade, tensão e ansiedade
provocada por uma Guerra, sempre desumana, que
não pode deixar ninguém indiferente e que nos entra
em casa todos os dias através da comunicação social,
temos ainda os efeitos da seca na produção agrícola e
pecuária, numa tempestade mais que perfeita.
Apesar das chuvas dos últimos dias, que são muito
bem-vindas, parte da produção agrícola, sobretudo
as culturas de outono/inverno, estará comprometida
e reina a incerteza quanto à campanha de primavera,
sobretudo o milho, essencial para a alimentação animal.
Com as contas de cultura a duplicar pelos aumentos
dos custos de todos os inputs – de resto o mesmo
acontece com as produções animais – é muito difícil
a tomada de decisões de curto prazo, assim como
é muito complicado, num cenário de agravamentos
sucessivos de preços, tomarmos decisões ao nível
do abastecimento de matérias-primas para a alimentação dos animais.
Os mercados precisam de estabilidade e de previsibilidade.
Infelizmente, ainda estamos muito longe de prever
o fim da guerra e o regresso à normalidade possível,
pelo que receamos que a volatilidade dos preços e a
consequente especulação possam conduzir a uma instabilidade social. Desta forma, é importante manter a
coesão e coerência na defesa de posições, porque os
próximos anos vão ser de grandes desafios.
Sem perder as convicções e os valores em que acreditamos, devemos lutar em Portugal e no plano da
União Europeia para defender a soberania alimentar,
a segurança e os pilares que marcaram a construção
europeia a seguir à Segunda Grande Guerra.
Porque a comunicação social tem dado conta das
preocupações do Setor e amplificando, de algum
modo, as nossas mensagens-chave, não deixa de
ser relevante analisar o futuro Governo e abordar
as expectativas, em jeito de caderno de encargos,

essencial para manter a viabilidade da Fileira agroalimentar e a sustentabilidade de uma parte importante
da economia e do território.
Atualmente a Opinião Pública voltou a recordar-se
da importância da Alimentação. Devemos continuar a
trabalhar para que esta memória não seja esquecida.
Nesta perspetiva, ter uma leitura sobre o novo elenco
governativo torna-se essencial. É em interação com ele
que deveremos recuperar para a Fileira a relevância,
não só económica como pública, que merece.
A nossa leitura é de que à primeira vista se trata de
um Governo fortemente político. Nas áreas que mais
nos influenciam estão, parece-nos, escolhas de clara
confiança, apontando sinais inequívocos para o Setor
acerca da necessidade de cooperação porque os tempos difíceis e complexos assim o exigem.
No Ambiente, temos um Ministro que aparentemente
não tem ligações a esta pasta, mas é um membro do
núcleo duro do Primeiro-Ministro, o que significa um
poder de intervenção forte, com implicações nas áreas
ambientais, florestas e energia, desde logo na política
energética e dos biocombustíveis, mas também nos
efluentes, economia circular e na transição energética,
áreas que, sabemos, têm implicações na agricultura,
na pecuária e que inclui, naturalmente a alimentação
animal, e a agroindústria.
Na Economia, temos saídas que deixarão saudades:
Ministro Siza Vieira e Secretário de Estado João Torres, com quem contactámos com grande frequência
nestas últimas semanas, manifestando preocupações e
defendendo as nossas posições junto do Governo e no
quadro da União Europeia. Agradecemos publicamente
o trabalho realizado e a cooperação e disponibilidade
demonstradas para com o nosso setor, sobretudo no
quadro do Grupo de Acompanhamento da Cadeia de
Abastecimento, quer na fase da pandemia, quer, mais
recentemente, na reativação desta estrutura de diálogo entre o Governo e as organizações da cadeia
alimentar – produção, indústria, logística, distribuição
e Administração Pública. Consideramos que este instrumento, por se ter revelado muito útil, deve continuar a existir com o novo Ministro porque é essencial
no diálogo, na coesão e na resolução dos problemas
reais das empresas.
A entrada do Ministro António Costa Silva, o mentor do
PRR e de toda a estratégia que lhe serviu de base, é por
si só uma boa notícia. Também é boa notícia o facto de o
Mar estar integrado neste Ministério, dando nota de que o
potencial da chamada economia azul vai ser concretizado.
Para já, para o nosso setor, é urgente continuar quer
com a PARCA, quer com este Grupo de Acompanhamento e monitorização, e renovar a Linha de crédito
de apoio à tesouraria para a indústria transformadora,
de 400 milhões de euros, que esgotou rapidamente,
como, aliás, era de esperar. Claramente insuficiente.
Só no nosso setor, apresentámos uma proposta de

150 milhões de euros para fazer face às necessidades de muito curto-prazo.
Finalmente, da maior importância, a Agricultura.
A manutenção da Ministra da Agricultura, Maria
do Céu Antunes, representa um sinal claro de
confiança política. Esperamos que esta confiança
se traduza num incremento da dimensão política
e do prestígio do Setor durante a legislatura que
agora se inicia. Nesta linha, é muito positivo que
o Ministério da Agricultura inclua, de uma forma
explicita a Alimentação, alteração que desde há
muito defendemos.
De facto, temos hoje uma PAC menos agrária
e mais alimentar, pelo que faz todo o sentido
perspetivar as cadeias de valor e a alimentação
junto dos consumidores, atendendo aos atuais
desafios societais. E, provavelmente, a manutenção da Ministra terá sido um prémio pelo
encerramento da PAC na nossa Presidência, porque vamos ter um PEPAC para implementar, e a
possibilidade de alimentar humanos e animais,
provocada pela invasão da Ucrânia, recordou
os governantes da importância da produção de
alimentos. Quanto à junção da agricultura com
as pescas, vemo-la como natural numa estrutura
governativa mais ligeira, até porque os Conselhos são de agricultura e pescas (AGRIFISH).
Ainda no que respeita ao tema Alimentação,
cumpre-nos dizer que uma vez que o Ministério

da Agricultura “adquiriu” para a sua designação
este substantivo, isso não pode significar, simplesmente, uma mera alteração nominal. Deve,
sim, consubstanciar uma estratégia política que
tem de dar prioridade às questões da soberania
e segurança alimentar, da indústria agroalimentar
e da capacidade exportadora do país no que a
produtos alimentares diz respeito.
Face aos desafios que temos pela frente, inclusive no novo desenho da Assembleia da República, compreende-se que o Governo tenha um
perfil mais político porque tem de estar em
todas as frentes, em Portugal, em Bruxelas e
nas organizações supranacionais, necessitando
de tomar decisões de fundo, transformadoras e
desafiantes, algumas de rutura com o passado,
ou de recuo em alguns dossiers.
Seja como for, é certo que o diálogo, sobretudo com as empresas e as suas organizações
representativas, deve ser privilegiado. E se a
imagem de marca da escolha dos Ministros
é a confiança política, torna-se ainda mais
necessário que os Secretários de Estado sejam
sobretudo técnicos, com grande experiência ou reconhecimento nas respetivas áreas
governativas. As decisões políticas deverão
ser sustentadas por argumentos de natureza
técnica, de preferência sólidos e coerentes,
apoiados pela ciência.

Em resumo, são estas as expectativas que
temos, e deixamos, sobre o novo Governo.
É essencial uma visão de conjunto, bem sabemos,
mas também sabemos que, nas pastas específicas que aqui referimos, existe um longo trabalho
a fazer em termos de cooperação e diálogo, de
redução dos custos de contexto, os estrangulamentos já conhecidos e que se têm arrastado
sem resolução (efluentes, licenciamentos, restrições ambientais…). Deixamos, também a sugestão de consolidação do trabalho que vinha a ser
desenvolvido entre a Agricultura e Economia.
Na IACA, como sempre, estaremos disponíveis para
colaborar, não deixando de discordar se necessário, caso as políticas comprometam ou coloquem
em causa o que defendemos, a nossa Missão, e
os interesses, legítimos, dos nossos Associados.
Continuamos a afirmar que a Alimentação Animal é, e quer ser, parte da solução para um Portugal mais inclusivo, moderno, com agricultura
e pecuária em todo o território, menos dependente do exterior e afirmando-se no quadro da
União Europeia.
Para já, temos de enfrentar a crise e encontrar
soluções em conjunto. Podem contar com a
IACA e com a Indústria da Alimentação Animal.
Jaime Piçarra
Secretário-Geral da IACA
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As últimas semanas têm sido caóticas. As notícias,
sejam as que chegam do teatro da guerra, na Ucrânia, seja as que são geradas pelas ondas de choque
do conflito na esfera económica e social, estão a
provocar um estado de enorme preocupação e, diria,
quase de depressão coletiva.
No entanto, por muito fortes que sejam os impactos
que estamos já a sentir, o nosso primeiro pensamento,
a nossa primeira palavra terá que ir sempre para quem
está a sentir, diretamente na pele, na sua segurança e
na dos seus, na sua liberdade e na dos que o rodeiam,
os efeitos terríveis, trágicos e mortíferos do conflito.
As vidas humanas e todas as vítimas desta guerra
serão sempre mais importantes que os incómodos,
por maiores que sejam, que a mesma possa causar
no nosso dia-a-dia.
Queiramos ou não, quando estamos num combate
entre o bem e o mal, entre a liberdade e a democracia
e a arrogância e a tirania, há sempre um preço a pagar.
Por vezes, queixamo-nos dos custos da democracia,
mas, se calhar em poucos momentos como agora,
essa fatura tem que ser paga pelas sociedades,
porque ela mais do que um custo, representa um
investimento num bem maior: a de sermos nós a
decidir o nosso destino.
No entanto, enquanto mantivermos a aparente convicção de que não está em causa o regime em que
vivemos ou a vida em sociedade que partilhamos, para
muitos de nós a liberdade e a democracia manter-se-ão como valores intangíveis e garantidos, enquanto
os impactos económicos da guerra se fazem sentir já
de forma bem tangível e pesada, afetando o poder
de compra e a qualidade de vida dos consumidores,
a rentabilidade e a sobrevivência das empresas.
Consumidores a enfrentarem uma inflação galopante,
empresas a terem que fazer face, em simultâneo, ao
disparar dos seus custos, à escassez de diversos
produtos e, em muitos casos, à perda de mercados
de importância relevante para os seus produtos.
Mesmo antes do conflito e, francamente, não antecipando que o mesmo pudesse ocorrer de imediato e
menos ainda com esta dimensão, violência e extremar
de posições, já se perspetivava uma inflação elevada
e bem fora das balizas em que ela oscilou ao longo
das últimas três décadas.
Mas a evolução dos últimos dias, está a colocar a
pressão inflacionista em níveis inimagináveis no
início do passado mês de fevereiro.
A sucessão de informações que vamos, constantemente, recebendo, sejam dos ecos do campo de
batalha, seja das limitações que a guerra está a gerar
a nível da mobilidade de pessoas e bens, seja dos
impactos diretos e consequentes ondas de choque
que o conflito está a gerar nos mercados, tornam

muito complexa a simples gestão de informação, mais
difícil a sua incorporação nas decisões empresariais
de cariz mais imediato, muitíssimo mais complicada
a antecipação de impactos e a definição de estratégias que vão para lá do muito curto prazo.
Como escrevia André Veríssimo, há poucos dias no
ECO, "o enorme aumento do preço dos combustíveis [a que estamos a assistir] ilustra bem o choque
energético provocado pela guerra na Ucrânia, de
dimensões só comparáveis com a da década de 70.
A pressão sobre os custos da energia já era muito
elevada, antes mesmo da guerra voltar à Europa. Um
aumento rápido do consumo, devido à forte retoma
das economias desenvolvidas, em cima de níveis de
produção diminuídos, já vinha a fazer subir os preços
do petróleo ou do gás natural. E a expectativa já era
de que os preços iriam manter-se estruturalmente
elevados, perante o baixo investimento em nova
capacidade produtiva nos últimos anos".
Mas, com a invasão russa da Ucrânia, os aumentos
exponenciaram-se (...) E comparando com os valores
de há um ano, a mudança é tremenda e abrupta. O
gás natural está quase 10 vezes mais caro (mais do
que duplicou em apenas um mês). O Brent subiu 83%,
mais de metade desde o início do ano.
Mas as más notícias não se ficam por aqui… longe disso!
Nos transportes, para além do impacto a nível de
combustíveis, há a juntar as inibições à utilização
do espaço aéreo russo – uma viagem europa-japão,
por exemplo, demora agora mais quatro horas –, a
suspensão, pelos grandes armadores, de todas as
remessas por via marítima, de e para a Rússia por
via marítima, aérea e ferroviária ou o fecho dos portos marítimos em redor do Mar Negro, com impedimento de circulação de dezenas de navios de carga.
Noutro patamar, muito relevante para os leitores da
'Alimentação Animal', convém recordar que a Rússia
é o quinto maior produtor mundial de cereais e a
Ucrânia é o oitavo, sendo ainda o principal exportador mundial de óleo de girassol e o quarto maior
exportador de milho e trigo.
Ora, com a Rússia debaixo de fortíssimas sanções
económicas e com os circuitos logísticos do território ucraniano devastados pela guerra, coloca-se
agora um problema que não existia há menos de um
mês: como é que o mundo vai suprir 30% das suas
necessidades de cereais [que é o que representa o
conjunto das produções dos dois países em guerra]?
E que impacto vai ter no acesso a vários bens em
áreas como os óleos alimentares, as massas ou a
panificação, para além, claro, do impacto na alimentação animal e em toda a pecuária?
Sem excessivos alarmismos, o cenário é de profunda
preocupação e vai exigir uma ainda maior atenção

à gestão do rendimento disponível por parte
das famílias, uma atuação muito cautelosa por
parte das empresas, atacadas por agravamento
de custos provenientes dos mais diversos quadrantes e um cuidado acrescido ao estado no
esforço de evitar o sufocamento da economia.
Entretanto, na conferência de imprensa para
apresentação dos seus resultados de 2021,
ouvimos o líder do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirmar que
perante um cenário de aumento generalizado
dos custos, o seu grupo está “preparado para
mitigar e poder equilibrar o que pode passar
ao consumidor e o que vai ter de absorver,
mesmo que isso implique alguma revisão de
lucratividade”.
E acrescentou que “não poderia absorver tudo"
e que "vai haver uma loucura em termos de
tentativa de subida de preços o que motivará
uma grande luta para a travar”, insistindo que
“nem tudo pode passar para o consumidor” e
que “não vão ser negociações fáceis, mas que
teremos de saber lidar com isso”.
O CEO da Jerónimo Martins indicou também
que "a maior reforma que o novo governo
deveria adotar seria um alívio fiscal forte
para apoiar as famílias portuguesas neste
[momento] de incerteza de aumento de custos e de inflação”, com a redução do IRS para
todas as famílias, do IVA no consumo ou dos
impostos sobre a energia.
Pedro Soares dos Santos tem absoluta razão
e, obviamente, os seus fornecedores estão a
fazer igual esforço. A mitigar o que podem
dos agravamentos de custos com que estão a
ser confrontados. A absorver – à custa da sua
rentabilidade – esses agravamentos, menorizando o que passam para os seus clientes e
o que estes, depois, passarão para os seus
consumidores.
E, sem dúvida, um alívio fiscal relevante, poderia ajudar as famílias a manter ou a serem
menos afetadas por toda esta crise ao nível
do seu poder de compra, poderia ajudar as
pessoas de menores recursos a enfrentar um
pouco melhor a vaga inflacionista de que não
iremos escapar e ajudaria os operadores económicos, que precisam de compradores para
os seus produtos, contendo o mercado interno
e ajudando à manutenção de empresas e de
postos de trabalho.
Usando as palavras de Pedro Soares dos Santos, teremos – presumimos que todos – de
saber lidar com isso e num momento em que
provavelmente não fará sentido falar em relações win-win, é fundamental que haja uma forte
interação para que a mitigação e a absorção,

na medida do possível, destes fortes agravamentos de custos seja feita de uma forma
equilibrada, justa e solidária ao longo de toda
a cadeia de valor.
Na verdade, um consumidor com um poder de
compra encurtado, será sempre um consumidor
que conseguirá satisfazer pior as suas necessidades, um consumidor ainda mais sensível aos
preços, um consumidor que assumirá, naturalmente, a necessidade de ser mais cauteloso ou
mesmo de reduzir as suas compras.... Em valor
ou mesmo em volume. É a sua qualidade de
vida que é posta em causa e isso traz sempre
consigo maus resultados.
Do nosso lado, do lado dos fornecedores e das
marcas, nunca pode deixar de ser avaliada a

sustentabilidade das operações em paralelo
com a avaliação da capacidade de satisfazer
as necessidades do consumidor. É importante
o a quanto vendemos, como é fundamental
o quanto vendemos. A elasticidade de uma
importante parcela de produtos é muito elevada e aumentos de preços correspondem a
menos vendas, correspondem a transferências
de vendas para os nossos concorrentes (em
especial para as marcas próprias dos retalhistas), convidam ao consumo de produtos
de categorias distintas, mas mais atrativos
em termos de preço.
E esse é um cenário que nenhum fornecedor,
nenhuma marca, de bom grado pretenderá
alimentar.

Danisco Animal Nutrition

Enviva® PRO

O F E R EÇA À S S UA S AV ES A
M E L H O R PR OT EÇÃO I N T EST I NA L
• Eficácia comprovada: a análise de amostras intestinais mais extensa do mercado;
• Defesa contra diversas agressões sanitárias, graças ao seu largo espectro de ação;
• Acelera o desenvolvimento imunitário, permitindo que os recursos que as aves recebem
se dirijam maioritariamente para o crescimento;
• Melhor performance, proporcionando melhor retorno económico.
Contacte o nosso Distribuidor autorizado Reagro SA
Email : inove.tec@reagro.pt
info.animalnutrition@iff.com | animalnutrition.dupont.com
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POR UMA INDÚSTRIA AGROALIMENTAR
INOVADORA, COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL
À data de publicação deste artigo, todos gostaría-

Continuamos a repetir o que sempre temos defen-

mos que a invasão da Ucrânia pela Rússia tenha,

dido. É necessário garantir um elevado espírito de
cooperação e união em prol da sustentabilidade

no mínimo, um fim à vista. Mas a dúvida é grande.
Infelizmente, no momento em que este texto ganha
forma, as semanas de conflito já deixaram marcas
irreversíveis em território ucraniano e no seu povo.
Rápido foi também o alastramento dos impactos
desta guerra na Europa com o conceito de estagflação

Pedro Queiroz
Diretor-Geral

…a médio-prazo

começar a assombrar governos, empresas e famílias.

Tal como temos vindo a fazer ciclicamente, é essen-

Portugal não ficou imune e, no primeiro momento,

cial continuarmos, no terreno, a apresentar as prioridades estratégicas da indústria no contexto da

a indústria agroalimentar foi uma das mais afetadas devido ao aumento acelerado dos custos das
matérias-primas agrícolas, da energia, dos fertilidisrupções nas cadeias de logística e transportes.
Considerando que este cenário já se sentia desde
meados de 2021 e que com este confronto armado
se viu agravado, formou-se a “tempestade mais-que-perfeita” para um setor vital para a economia
e para a sociedade portuguesas.
É precisamente este o motivo que, como todos
nós sabemos, tem feito com que, crise após crise,
as empresas do setor venham a demonstrar a sua
resiliência, por vezes até ao limite. É, também, esta a
razão pela qual a FIPA, enquanto voz ativa da indústria portuguesa agroalimentar, tem vindo a intervir

próxima legislatura da Assembleia da República e
do novo Governo.
Com base no trabalho de identificação dos desafios
a quatro anos, que já desenvolvemos, e enquadrados nos três pilares estratégicos da inovação e
crescimento, da alimentação, nutrição e saúde e da
economia verde, mantemo-nos firmes na coerência,
como chave para o posicionamento estratégico, e na
rota de afirmação do setor. Destacamos, por isso,
as seguintes prioridades:
• Consolidação de uma estratégia pública de
incentivos à inovação;
• Adequação da política fiscal à competitividade
das empresas do setor;

na sua representação e defesa, tanto a nível nacional

• Suporte à exportação e internacionalização;

como europeu, junto de parceiros e intervenientes da

• Diálogo e equilíbrio na cadeia de valor agroalimentar;

cadeia de abastecimento, forças políticas e Governos.
Este é mais uma vez o momento de reforçarmos
o posicionamento da indústria agroalimentar,
enquanto estratégica para um país que se quer
sustentável e soberano na sua plenitude.

Não podemos esquecer o futuro…
Face à atual conjuntura, esta missão de posicionar o
setor como essencial à nossa vitalidade económica
e social não irá abrandar. A FIPA continuará a pronunciar-se publicamente, a colaborar com o Executivo a nível nacional e a articular-se com entidades
europeias como a FoodDrinkEurope.
Estamos plenamente conscientes de que os próximos tempos continuarão a ser de vincada imprevisibilidade e enormíssimos desafios para as empresas,
mas não podemos deixar de encarar o futuro com
determinação e com o desígnio de reforçar a nossa
solidez no panorama global.
A LIMEN TAÇÃO AN IMAL

No enquadramento nacional, reiteramos que este
caminho tem duas vias e linhas temporais.

a emergir nos comentários político-económicos e a

zantes e dos materiais de embalagens e às grandes
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e da competitividade nas dimensões económica,
ambiental e social.

• Promoção de estilos de vida saudáveis;
• Transição para a economia circular.
Perante a atual conjuntura, em que nos debatemos
com o encarecimento das matérias-primas e fatores
de produção e a disrupção do abastecimento, mais
do que nunca é tempo das entidades competentes
e decisoras assumirem a relevância estratégica da
indústria agroalimentar, sem que esta continue, por
exemplo, a aparecer na primeira linha da aplicação
de novas taxas e impostos sempre que é necessária
receita orçamental para o Estado.

…a longo-prazo
É nossa convicção que o reforço da indústria e
de toda a cadeia de abastecimento agroalimentar não se pode limitar aos desafios do presente.
Se hoje são muitas as questões sobre o que nos

espera no futuro, continuamos a trabalhar

desenvolvimento de produto ao consumer

para o antecipar.

research), promovendo uma verdadeira

Sublinhamos que é tempo de afirmar uma

mobilização, não só privada, mas também

estratégia nacional pela robustez da indús-

pública, para a inovação, modernização e

tria agroalimentar que lhe permita consolidar

diversificação do setor.

a sua resposta no mercado interno e o seu
posicionamento global na próxima década, em
que se irão adensar os desafios económicos,
sociais e ambientais.
Com este propósito, a FIPA elaborou a “Agenda
Estratégica 2030”, apresentada em outubro
de 2021. Embora desde então tenha havido
um agravamento da conjuntura, estamos
convictos da eficácia do caminho então traçado, que tem como chave as seguintes quatro grandes áreas estratégicas e respetivos

• Segurança no abastecimento com valor
acrescentado nacional: promover sinergias
entre os setores de base da fileira agroalimentar para construção de uma estratégia
conjunta e integrada em torno da valorização da produção nacional, assente na
análise e estudo do mercado, nas necessidades do tecido empresarial e nas expectativas do consumidor.
• Transição digital: alavancar a digitalização

sórcio para promoção da inovação digital
em toda a cadeia de valor.
• Sustentabilidade ambiental: defender
um enquadramento fiscal, regulamentar
e técnico favorável ao desenvolvimento
prático de modelos de negócio e atuação
com base nos conceitos de circularidade e
sustentabilidade ambiental, considerando
áreas abrangentes desde a eficiência energética e gestão de recurso à reciclagem e
reutilização.
Bem sabemos que, nesta última década, as
dificuldades têm vindo a multiplicar-se e
não tivemos tréguas, pois os desafios nestas áreas não abrandaram nem foram adia-

através do comércio eletrónico, da cria-

dos. Posto isto, ao sermos um setor essencial para a economia e para cada um de nós,

• Investigação, desenvolvimento e inovação:

ção de modelos práticos que promovam

cidadãos, temos de continuar a antecipar o

estimular a captação de investimentos

a literacia digital partilhada ao longo da

adaptados às necessidades práticas da

cadeia de abastecimento, da capacitação

futuro e construir um caminho robusto para
uma indústria agroalimentar mais inovadora,

indústria agroalimentar (desde a área de

das empresas e da participação em con-

competitiva e sustentável.

objetivos-macro:

A LI ME N TAÇÃO A N I M A L
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IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS
PORTUGAL - ESTADOS UNIDOS

Karisha Kuypers
Adida para Assuntos Agrícolas
do Departamento de Estado
Norte-Americano da Agricultura
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Portugal e os Estados Unidos são parceiros especiais, com fortes laços a nível económico, estratégico
e cultural. A nossa relação em torno da agricultura
não é exceção, sendo que os laços se estendem para
lá dos negócios e assumem-se mais como parcerias
mutuamente benéficas. Não temos apenas uma relação comercial forte, mas antes e mais importante
que isso, partilhamos uma ligação histórica e valores comuns. Desses, para mim o principal, é acreditarmos na importância da tecnologia e da inovação
para tornar a nossa produção agrícola mais eficiente
e segura, e de menor pegada ambiental.
Na qualidade de Adida para Assuntos Agrícolas para
Portugal e Espanha, represento o Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA) na Península Ibérica. A
nossa missão consiste no fortalecimento das relações existentes entre os exportadores nos EUA e
importadores portugueses, na promoção do comércio
agrícola e no apoio ao entendimento recíproco entre
os nossos sistemas reguladores. A estreita complementaridade entre os nossos setores agrícolas é algo
que me surpreende desde o início das minhas funções. Em 2021, os nossos países apresentavam um
volume superior a 525 milhões de dólares em trocas
bilaterais de produtos agrícolas, com saldo positivo
para Portugal. No ano passado, os agricultores dos
EUA exportaram para Portugal mais de 175 milhões
de dólares em produtos agrícolas, a maioria dos quais
matérias-primas fundamentais, destinados à indústria
alimentar portuguesa. Por sua vez, Portugal atingiu
níveis históricos, os mais altos desde 1970, na exportação agrícola para os Estados Unidos, superando os
350 milhões de dólares. As exportações agrícolas
portuguesas para os Estados Unidos consistiram
em produtos de alta qualidade, como azeite, vinho,
queijo, frutas, legumes processados e aperitivos.
Portugal é, para nós, simultaneamente um mercado
importante e um aliado fundamental nas questões
agrícolas na Europa, uma vez que partilhamos valores recíprocos em matéria de segurança alimentar,
ciência, tecnologia e inovação na agricultura. Tendo
em conta o importante papel que o comércio agrícola desempenha na prosperidade económica dos
nossos dois países, importa continuarmos a manter a agricultura como um dos pontos principais
no diálogo comercial em curso entre Portugal e os
Estados Unidos.
O comércio agrícola é cada vez mais vulnerável a
decisões governamentais com efeitos diretos nos
fluxos comerciais. Apesar de as barreiras alfandegárias aplicadas ao comércio bilateral estarem atualmente em níveis relativamente baixos, a evolução da
regulamentação representa um desafio acrescido

para os intervenientes do sistema alimentar e das
rações. Muitas dessas novas barreiras reguladoras
resultam provavelmente de diferentes conceções
sobre a melhor forma de lidar com as mudanças climáticas, de prevenir a desflorestação e de promover
a sustentabilidade dos nossos sistemas agrícolas.
Embora os Estados Unidos e a Europa tenham em
comum o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas e de garantir a produção sustentável, divergimos
frequentemente sobre a melhor forma de atingir
esses objetivos. Tal como costuma afirmar o secretário do USDA, Tom Vilsack, estamos juntos nesta
caminhada, mas seguimos caminhos diferentes até
ao nosso destino final, a agricultura sustentável. No
entanto, no USDA acreditamos que diferentes abordagens podem produzir resultados equivalentes e
que esses diferentes caminhos não têm que levar a
um relacionamento comercial mais difícil.
A agricultura e o sistema alimentar possuem um
enorme potencial para solucionar alguns dos desafios mais prementes do mundo, tais como a pobreza
e a fome, as mudanças climáticas e a degradação
ambiental. A continuação da estreita colaboração
entre os Estados Unidos e a União Europeia será
fundamental para alcançar esses objetivos de forma
a garantir a acessibilidade dos alimentos, o bem-estar
dos produtores, e evitar perturbações desnecessárias
nas trocas comerciais.
A estreita colaboração já é evidente na nossa relação com Portugal, e muito clara na relação do meu
gabinete com a IACA, em particular. Ao longo dos
anos, a IACA tem sido um parceiro notável, já que
trabalhamos em conjunto para facilitar e fortalecer
parcerias entre importadores portugueses e fornecedores agrícolas dos EUA. A estreita colaboração
da IACA com o Conselho de Exportação de Soja dos
Estados Unidos (USSEC) e o Conselho de Grãos dos
EUA garante que os produtores de rações em Portugal têm acesso a fornecedores agrícolas de confiança
nos EUA. Este tipo de parcerias de longa duração
atesta os benefícios recíprocos possíveis de alcançar
quando os nossos setores trabalham em conjunto.
Agradeço à IACA por esta oportunidade para saudar os nossos parceiros de negócio em Lisboa e em
Portugal. Desejo a continuação do nosso excelente
relacionamento de trabalho nas questões agrícolas,
bem como em áreas novas nas quais o meu gabinete
possa agir enquanto facilitador de negócios com fornecedores agrícolas dos EUA.
Karisha Kuypers, sedeada em Madrid, Espanha, é
Adida para Assuntos Agrícolas do Departamento
de Estado Norte-Americano da Agricultura. O seu
contacto e o da sua equipa é AgMadrid@usda.gov.

Concentrado de Colostro 100% Natural.
Imunidade e Desempenho.
O sistema imunitário dos animais recém-nascidos da maioria da espécie mamífera é transmi�do e
desenvolvido apenas pelo colostro. O B.I.O.Ig, um producto concentrado de colostro bovino, consegue
fornecer as substâncias bioa�vas necessárias como as imunoglobulinas e os fatores de crescimento.
Devido à nossa tecnologia avançada, todos os ingredientes são preservados ﬁcando totalmente disponíveis.
Cien�ﬁcamente provado em diversos ensaios clínicos, o B.I.O.Ig ajuda a imunidade e o desempenho dos
animais nos primeiros dias de vida.
Contacte-nos: João Maria Barreto · Technical Sales Manager · +351 910 884 754 · barreto@biochem.net

biochem.net
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AÇÕES PREVISTAS PARA 2022
Num cenário de grande instabilidade, a braços com
uma crise energética e de problemas nas cadeias de
abastecimento, a nível internacional prolongam-se
os conflitos e tensões, desde logo entre a China e
os EUA, com este bloco a privilegiar as relações
com a Índia e o Pacífico, em detrimento da Europa.
O Brexit é já uma realidade e apresenta problemas; a Rússia não é menos problemática; e dentro
da União Europeia, as relações com a Polónia e a
Hungria estão longe de estar estabilizadas, o que
não deixa de ser um problema quando os desafios
geoestratégicos são tantos e tão complexos. Os
diferentes estádios de vacinação continuam a condicionar as trocas comerciais e a economia mundial,
com impacto direto e indireto no setor.
Em termos económicos, enquanto em 2019 se assistiu a um crescimento de 2,9% no PIB, em 2020
registou-se uma contração de 8,4%. Para 2021 e
2022, prevê-se incrementos do PIB de 4,8% e 5,5%,
respetivamente, apontando para uma convergência
com a zona Euro. Nas previsões do Governo, a taxa
de desemprego deverá situar-se em 6,8% em 2021
e 6,5% em 2022, abaixo dos níveis anteriores à
pandemia. A dívida pública deverá ter uma trajetória
decrescente, mas ainda elevada, cerca de 126,9%
em 2021 e 122,8% em 2022.
Estas são as estimativas do Governo no âmbito do
Orçamento de Estado que foi chumbado na Assembleia da República no dia 27 de outubro, abrindo
espaço para uma crise política e eleições antecipadas a realizar em janeiro ou fevereiro de 2022.
Tratava-se de um orçamento que, uma vez mais,
não era “amigo das empresas”, com um aumento
da despesa fixa, sem uma estratégia de criação de
valor com origem nacional e de desenvolvimento
sustentado do País, sem reformas, com forte apoio
na contratação coletiva, criando maior rigidez no
mercado de trabalho e que já tinha merecido contestação dos vários setores empresariais.
Sem estar ainda completamente afastado o aparecimento de novas variantes e a braços com diferentes níveis de vacinação, que comprometem o
crescimento e a retoma económica a nível mundial,
com o fim das moratórias, antecipa-se um cenário
muito preocupante para a competitividade da Fileira
durante o primeiro semestre de 2022, confrontada
com a tendência altista nas matérias-primas e baixos
preços nos produtos de origem animal ao produtor.
Ainda que seja inevitável o aumento significativo
da inflação, tal como aconteceu nos EUA e na
China, para conter os agravamentos nos custos de
produção, esta conduz a outro tipo de problemas,
12 |
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sobretudo para um país como Portugal, fortemente
endividado.
A evolução de eventuais crises sanitárias como
a PSA ou a gripe aviária constituem igualmente
preocupações acrescidas.
De facto, o que impacta negativamente a produção
pecuária, tendencialmente, tem impactos a montante, caso da alimentação animal.

Objetivos
Deste modo, numa linha de continuidade, mas com
reforço das parcerias que são a nossa matriz, os
principais objetivos da IACA passam pela consolidação e reforço da atividade de representação
da Indústria a nível nacional e internacional, e na
divulgação das nossas propostas para o exterior,
centrados nos seguintes eixos:
LIGAÇÃO

COOPERAÇÃO

ARTICULAÇÃO

IACA
&
Associados
Autoridades Oficiais
Organizações
Plano Internacional
QUALIACA
Novas Empresas

SEGURANÇA
ALIMENTAR

FILIAÇÃO

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

LIGAÇÃO: reforçar e agilizar a ligação entre a IACA
e os seus associados, ao nível dos contactos diretos
(Grupos de Trabalho com técnicos das empresas
associadas, para acompanhar dossiers relevantes
para o Setor e preparar posições junto das autoridades nacionais e em Bruxelas), da informação
disponibilizada (Informação Semanal, Revista “Alimentação Animal”, Anuário IACA, Newsletter, Notas
de Conjuntura, INFO IACA, Circulares, o website) e
na resolução de problemas que se colocam a cada
empresa, com temas de atualidade.
Interrompida pela pandemia, num plano mais técnico, esperamos que seja possível retomar o Programa de visitas às fábricas nos Projetos que temos
em curso, designadamente no quadro do Alentejo
2020 (SANAS) para um melhor conhecimento dos
problemas e das expetativas das empresas associadas, com a comunicação e difusão das conclusões
destas reuniões através da Revista “Alimentação
Animal”. Procuraremos abordar com mais frequência as empresas, com vista a perceber com que
dificuldades e constrangimentos se deparam, por
forma a dirigirmos a nossa ação com maior eficácia.
COOPERAÇÃO: Reforço da Cooperação com as
autoridades oficiais, designadamente ao nível da
Agricultura, Economia, Ambiente, Saúde, Infraes-

A LI ME N TAÇÃO A NI M A L

|

13

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PERSPETIVAS 2022

truturas e Emprego, principais áreas com impacto para o Setor, com
destaques para o GPP, DGADR, DGAV e a APA. No quadro da investigação, desenvolvimento e inovação, continuarão a ser privilegiados
os contactos com o INIAV e as Universidades (ISA, UTAD, FMV, ESA
Santarém, ESA Coimbra, Universidade de Évora, Universidade do
Porto), para fazer a ponte entre a investigação e as empresas, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, designadamente no
quadro do FeedInov. A presença da IACA, enquanto representantes
da FIPA em Comissões de Acompanhamento no quadro do Ministério da Agricultura, designadamente do PDR 2020 ou da Revisão da
PAC pós-2020, potenciam essa lógica de cooperação e articulação,
procurando resolver ou mitigar os problemas/estrangulamentos da
nossa Indústria.
ARTICULAÇÃO: reforço da articulação entre a IACA e as organizações a
montante e a jusante do nosso Setor, ao nível das associações agrícolas
(ANPOC e ANPROMIS – de que é exemplo o Centro de Competências
CEREALTECH, ou o InovTechAgro e mais recentemente o Grupo das
Ações Climáticas), de comerciantes e importadores (ACICO), pecuárias (representantes dos setores das carnes, do leite e dos ovos) e
da FIPA, consolidando a relação de Fileiras e criando um maior lobby
e “massa crítica” junto das autoridades nacionais e internacionais
na defesa dos interesses comuns: a defesa da sustentabilidade da
produção nacional e do Mundo Rural, o equilíbrio no relacionamento
com as cadeias de distribuição, a promoção da alimentação animal
na Sociedade, da produção pecuária e do consumo de produtos de
origem nacional, nos mercados interno e externo. Continuaremos
atentos ao desenvolvimento da Estratégia de Promoção da Produção
de Cereais, e atentos às conclusões do Grupo Operacional “Efluentes”, com a publicação do Roteiro. Na área mais ambiental, teremos
em atenção as orientações do PEF e do GFLI (medição da pegada
de carbono) do RNC 2050 (Roteiro Nacional para a Neutralidade
Carbónica), promovido pela APA, as Melhores Práticas Disponíveis
(BAT) e a promoção da economia circular. No plano da Investigação,
Desenvolvimento & Inovação (IDI) teremos o envolvimento no FeedInov que assumirá a liderança das iniciativas de ID&I na área da
Alimentação Animal. Destaque ainda para a finalização do Alentejo
2020, em que vamos promover o conhecimento e a sustentabilidade
das empresas na região do Alentejo, como trampolim para todo o País,
com destaque para a elaboração de um Estudo sobre a implementação da Estratégia “Do Prado ao Prato” e a publicação das Fichas
Técnicas, para além dos Manuais sobre as Boas Práticas de Fabrico
e as Substâncias Indesejáveis.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS: consolidar a imagem da IACA e as suas
posições no plano internacional, em particular no quadro da FEFAC
e da FoodDrinkEurope – potenciando a representação da Indústria
em fóruns de interesse para o Setor e em Grupos Consultivos da
Comissão Europeia (Grupos de Diálogo Civil), no Parlamento Europeu,
e junto da opinião pública, através dos media e do meio académico e
universitário, intervindo em Jornadas, workshops, Seminários e Conferências, promovendo os interesses dos associados, a inovação e o
conhecimento, tal como tem acontecido nos últimos anos, em que a
IACA, para além de ter assento no Board da FEFAC, coordena Grupos
de Trabalho relevantes.
14 |
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SEGURANÇA ALIMENTAR: reforçar o controlo das matérias-primas
importadas de Países Terceiros, pelo que continuaremos a apostar
no QUALIACA visando a sua consolidação no mercado, com os custos
a serem suportados parcialmente pelos aderentes (o restante será
assumido pela Associação), como acontece desde 2019. Trata-se de
um Projeto, bem acolhido pela Indústria e pela Fileira da produção
animal, tem em vista o reforço da qualidade das matérias-primas,
complementando o Plano de Controlo Oficial, e uma estratégia que
permite potenciar uma nova relação com os nossos fornecedores,
com maiores exigências contratuais.
FILIAÇÃO: continuidade no processo de filiação de novas empresas
e atividades no universo da alimentação animal, na sequência da
alteração dos Estatutos de 2016, que se confirmou nestes últimos 5
anos, com a entrada de mais associados. Esta estratégia reforçará
o peso e o papel da Instituição como parceiro e a sua capacidade de
intervenção na Sociedade, nos próximos anos, preparando-a melhor
para os desafios do futuro.

Iniciativas Propostas
Para atingir os objetivos descritos no ponto anterior, o Plano de
Ação, que se reflete naturalmente na proposta de Orçamento para
2022, contempla um conjunto de iniciativas, das quais destacamos
as seguintes:
Comunicação
&
Imagem

Cooperação
&
Conhecimento

Legislação

Inovação
&
Sustentabilidade

– Eventos temáticos

– FeedMed

– PAC

– OGM

– XI Jornadas da AA

– Comités e Grupos
de Diálogo Civil

– REFIT

– “Green Deal”

– Higiene AA

– Grupos de trabalho
“ad-hoc”

– Alimentos
Medicamentosos

– Estratégia “Do
Prado ao Prato”

– Fóruns
– Visão para AA e
Sustentabilidade
2030

– CT37

– Uma Só Saúde
– FeedInov

COMUNICAÇÃO & IMAGEM: Realização de eventos temáticos ao longo
do ano, designadamente a Reunião Geral da Indústria e Workshops,
mantendo o modelo de convites a representantes das autoridades
oficiais que acompanham os diferentes dossiers, de forma a compreenderem melhor as posições e necessidades da Indústria e dos
seus associados;
Face ao sucesso das edições anteriores, realizaremos, em colaboração
com a SPMA, as XI Jornadas de Alimentação Animal, uma iniciativa que
já se assumiu como uma referência e um ponto de encontro anual do
Setor, tendo como tema “O contributo da Alimentação Animal para a
Sustentabilidade, com duas vertentes: o papel da inovação, incluindo
os aditivos, e os desafios do “Green Feed”;
Presença da IACA nos fóruns nacionais e internacionais a que
está diretamente ligada, designadamente no âmbito da FIPA,
GPP, DGAV, DGADR, APA, FEFAC, FoodDrinkEurope e Comissão
Europeia (DG AGRI, DG SANTE) e contactos ao nível da REPER,
Parlamento Europeu e Comissão de Agricultura da Assembleia
da República;
Continuação da implementação da Visão 2030 para a Alimentação
Animal e da Carta de Sustentabilidade 2030, com atenção no tema
da desflorestação e aprovisionamento de soja responsável.
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COOPERAÇÃO & CONHECIMENTO: Continuidade e reforço do papel
do FeedMed, grupo de pressão constituído pela IACA/EUROFAC/
ASSALZOO/CESFAC, representando Portugal, França, Itália e Espanha,
constituído em setembro de 2017 e perfeitamente consolidado, cujo
objetivo é defender em Bruxelas, nomeadamente no quadro da FEFAC,
os interesses e especificidades dos países do Sul, face a pontos de
vista, muitas vezes, divergentes dos blocos do Norte ou de Leste,
sobretudo tendo em conta a Estratégia do “Prado ao Prato” e as suas
metas mais relevantes. A Presidência francesa da União Europeia, no
primeiro semestre de 2022, representa uma oportunidade que não
podemos desperdiçar, estando já programadas reuniões para o primeiro trimestre de 2022;
Continuamos a assegurar a vice-presidência do Comité “Produção Industrial de Alimentos Compostos” e a representação da
Indústria europeia nos Grupos de Diálogo Civil “Culturas Arvenses”, “PAC”, e “Acordos Internacionais da Agricultura”, no quadro
da DG AGRI/Comissão Europeia, bem como a coordenação do
Grupo PARE (Política Agrícola e Relações Externas) da FIPA, com
participação nos Comités da FoodDrinkEurope, em particular o
da Competitividade;
Para além da presença nos Comités específicos da FEFAC, incluindo a
participação no Comité “Sustentabilidade”, a IACA continuará presente
ao mais alto nível na estrutura dirigente da nossa organização europeia, num novo modelo de governação, para o qual muito contribuiu
e que se iniciou a partir de junho de 2020, ano em que o Presidente
da Direção assumiu um lugar no Board;
Criação de Grupos de Trabalho “ad-hoc” para a discussão de dossiers
importantes para o futuro do Setor, designadamente sobre as micotoxinas, as dioxinas e o CLP/REACH, o Green Feed e Green Label, em
estreita ligação com a FEFAC, tendo em conta os interesses nacionais;
Continuação da dinamização da CT 37 com participação em Congressos e diferentes grupos de trabalho, tendo em vista um melhor
conhecimento da sua atividade e da importância para a credibilidade
da alimentação animal.
LEGISLAÇÃO: No quadro da Contratação Coletiva de Trabalho, os CCT
foram denunciados em 2020, não sendo expectável qualquer evolução
em 2022, tendo em conta as recentes decisões do Governo. Continuaremos, no entanto, a analisar eventuais alternativas, em conjunto
com as empresas associadas;
Acompanhamento da nova PAC, designadamente a apreciação dos
PEPAC, entregues à Comissão em finais de 2021, e que serão implementados em 2023, bem como propostas de negociação ou implementação de acordos comerciais, pugnando pela aplicação das mesmas
regras que são impostas aos operadores da União Europeia;
Acompanhamento da revisão da legislação sobre os vários temas
relacionados com a alimentação animal em discussão na UE, nomeadamente o Regulamento sobre higiene nos alimentos para animais
(Regulamento (CE) nº 183/2005), o REFIT nos aditivos (Regulamento
(CE) nº 1831/2003), com especial atenção às restrições de aditivos
produzidos a partir de microrganismos geneticamente modificados,
novos aditivos para alimentação animal e discussão novos grupo de
aditivos (“melhoradores da condição de saúde”) e com impacto positivo a nível ambiental;
Iniciativas com a DGAV para promover e abordar a futura legislação
sobre os alimentos medicamentosos junto dos associados, com Sessões de divulgação, autónomas ou integradas nos eventos da IACA.
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As preocupações irão centrar-se em três áreas: a resistência antimicrobiana, as tolerâncias e a disponibilidade.
INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE: Acompanhamento do processo
legislativo relativo à aprovação de OGM, quer para importação, quer
para cultivo e designadamente o dossier das Novas Técnicas de
Melhoramento de Plantas, denominadas como NGT (Novas Técnicas
Genómicas), em colaboração com o CIB, ANSEME e outras entidades;
Acompanhamento e monitorização da implementação do Green
Deal e da Estratégia “Do Prado ao Prato”, atentos às implicações na
Indústria, bem como à discussão do Plano de Contingência da União
Europeia – a IACA tem defendido stocks de segurança – , à luz das
lições retiradas da pandemia e da dependência da UE face aos países
terceiros e desde logo a China;
Colaboração no Programa “Uma Só Saúde”, quer para ajudar a
atingir o grande objetivo de redução ou utilização prudente de
antibióticos na alimentação animal, quer na promoção da receita
veterinária eletrónica, na defesa da utilização dos alimentos
medicamentosos como um serviço de inegável valor prestado
aos clientes, mas igualmente como uma ferramenta eficaz no
controlo e redução do consumo de medicamentos, como uma
das medidas de combate ao problema da resistência antimicrobiana. Para além dos suínos, cujo protocolo carece de revisão,
destacamos igualmente a promoção da “desmedicalização” no
setor da cunicultura, promovendo uma discriminação positiva
nos operadores que estiverem disponíveis e conseguirem atingir
as metas definidas, naturalmente em colaboração com a DGAV e
as nossas congéneres associativas;
Continuidade do curso de legislação aplicável ao setor da alimentação
animal, em conjunto com a DGAV, bem como promoção de iniciativas
com o FeedInov;
Desenvolvimento do FeedInov & conclusão do Projeto SANAS, bem
como a participação nas Agendas Mobilizadoras, consubstanciando
a aposta na inovação, investigação e desenvolvimento, como pilar
essencial do Setor nos compromissos perante os desafios da Sociedade e na Comunicação.

Perspetivas e Desafios
Estas são as principais tarefas a que a IACA se propõe em 2022.
Temos a noção de que este segundo ano do novo Mandato vai ser
particularmente difícil e exigente, sobretudo durante o primeiro
semestre, em que a recuperação da economia para os níveis de
pré-pandemia irá muito para além de 2022, sobretudo se tiver
em conta o contexto internacional e as incertezas que se colocam,
desde logo face a eventuais aparecimentos de novas variantes e
restrições.
A IACA estará atenta às dificuldades e aos desafios que têm caracterizado a evolução da indústria dos alimentos compostos para animais
e os que estarão bem presentes na próxima década, numa agenda
mais verde e digital, e uma aposta no desenvolvimento sustentável,
em que os dossiers como a saúde e bem-estar animal, ambiente,
redução das emissões de GEE na pecuária, disponibilidade de proteína, segurança alimentar e resistência antimicrobiana são essenciais
para uma imagem mais favorável do setor na opinião pública e junto
dos decisores políticos, à luz de uma sociedade civil com interesses
tão contraditórios.

Seja pela via da produção, pelo impacto ambiental, seja do consumo, ção, Formação e Informação, com uma vertente também estrutural,
ao nível das dietas e os impactos negativos na saúde, é certo que centrada na inovação, investigação e desenvolvimento (FeedInov e
os ataques aos produtos de origem animal, com impacto negativo SANAS), no sentido de dispormos de dados científicos que permina Fileira pecuária e desde logo na nossa atividade continuarão na tam construir e de defender a nossa “narrativa”, o que continuamos
a garantir aos nossos Associados é ambição e vontade, de fazer
ordem do dia.
Até porque, como se viu na discussão da proposta de Orçamento, mais e melhor, com coerência e espírito de Missão, tendo em vista
muitos destes temas são politizados e servem como “moeda de troca” a coesão da Indústria e a sustentabilidade da IACA, como grandes
no apoio ao Governo. O mesmo acontece em Bruxelas ou nos fóruns orientações estratégicas no médio e longo prazo.
A Agenda 2030 e a certeza da parte dos decisores de que a Alimentade decisão supranacionais.
Nesta perspetiva, a Direção da IACA está consciente das dificul- ção Animal é hoje parte da solução, representa uma responsabilidade
dades e das exigências, tendo como principal objetivo a aposta acrescida e um nível de exigência que temos de manter perante os
contínua e reforçada nas parcerias e na dinâmica da Organização, desafios da Sociedade, que também nos abrem novas oportunidades
alargando a sua base de apoio e capacidade de intervenção, quer que temos de saber construir.
na Fileira, quer junto dos responsáveis, políticos, Administração Hoje e como sempre, na defesa dos legítimos interesses dos nossos
Associados.
Pública e público em geral, sobretudo com os mais jovens.
Tal como sempre, no plano nacional e internacional, com a consciência de que se nada
fizermos em conjunto, numa estratégia integrada, seremos mais frágeis.
Devemos agir e não reagir, com a certeza
de que o futuro depende de nós próprios.
Pela sua história e experiência de mais de 50
anos, pela constante adaptação, capacidade
de nos adaptarmos às diferentes realidades
Controlo do Stress Térmico
que foram surgindo e pela relação com as
empresas associadas, bem vincada nestes
nutrição animal, S.A.
dois anos de pandemia, com a resiliência
O ST Control - Alimento Complementar Mineral demonstrada, somos uma Associação com
tem na sua composição um conjunto de substâncias
visibilidade, credível e respeitada, quer pelos
que minimizam, de forma muito efetiva, os efeitos
nossos parceiros, quer pelas autoridades,
negativos causados pelo stress térmico.
seja em Portugal ou no quadro internacional,
sobretudo na UE, no Brasil ou nos EUA, com
quem temos excelentes relações institucioPRINCIPAIS EFEITOS:
nais, nomeadamente através da USSEC (soja)
› Maior ingestão de alimento
e do USGC (cereais).
› Equilíbrio eletrolítico
Por outro lado, a consolidação do FeedInov e
› Menor desidratação
a interação com os seus diferentes parceiros,
› Menor queda na produção de leite
e recuperação mais rápida do nível
representa mais uma etapa na adaptação aos
produtivo
novos tempos, enquanto parceiros de con› Melhora a qualidade do leite
› Diminuição na incidência de problemas
fiança e gerando valor e conhecimento na
metabólicos nomeadamente de acidoses
cadeia alimentar.
e cetoses
A disseminação do conhecimento e a ligação
› Forte proteção hepática
› Forte proteção imunitária
às empresas representam a oportunidade de
Intervalo de ITH*
Dosagem
› Melhora a digestão ruminal e intestinal
uma aposta na tecnologia, na economia circu>= 70
100g vaca/dia
lar, na alimentação de precisão, no sentido de
>= 74
150g vaca/dia
termos um setor mais robusto e preparado
>= 80
200g vaca/dia
para os desafios da sociedade.
>= 85
250g vaca/dia
A Carta de Sustentabilidade 2030 e os
*ITH: Indíce de Temperatura/Humidade.
compromissos que assumimos, definem
igualmente um nível de ambição ainda mais
exigente.
Neste quadro de incerteza global em que
vivemos e de grande instabilidade e volatilidade, no segundo ano do nosso Mandato,
by Nutrinova
para além do reforço e consolidação dos
FAÇA O DOWNLOAD
DA APP ST CONTROL
Projetos estruturantes (Alargamento e QUAFaça download e experimente a nossa App ST Control.
NA PLAY STORE
Com esta App vamos ajudá-lo a reduzir o risco de stress térmico
nos seus animais.
LIACA), e aposta continuada na Comunica-

ST CONTROL

APP ST CONTROL

- Consulte o nível de stress térmico previsto para cada dia
- Veja conselhos para as diferentes situações e aja atempadamente
- Previsões de temperaturas e humidade esperada para os próximos 5 dias
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VISÃO PRÁTICA DE UM VETERINÁRIO AVÍCOLA
SOBRE MICOTOXINAS NO CAMPO
Percorremos um longo caminho para compreender
os efeitos das micotoxinas e seus modos de ação
nas últimas três décadas, mas também há muito
mais para aprender. A experiência de campo fornece
uma visão sobre os desafios de lidar com os efeitos subclínicos da contaminação por micotoxinas.
Em resumo
• A contaminação por micotoxinas pode produzir
sinais subclínicos que tornam o diagnóstico de
problemas aviários um desafio.

Fernando Trajano Lima
DVM

• Avanços na genética produziram mudanças nas
aves que têm o potencial de exacerbar a ameaça
das micotoxinas.
• Nestes tempos, os produtores devem considerar a aplicação contínua de um desativador de
micotoxinas como estratégia preventiva, mas
com doses ajustadas para o estágio do ciclo de
vida, bem como análises de laboratório.
Este artigo oferece uma visão geral prática dos
efeitos das micotoxinas e do gerenciamento de
risco de micotoxinas, com base em 30 anos de
experiência no campo avícola. Ao longo dessa
experiência, meu pensamento evoluiu para entender melhor e com mais precisão onde e como as
micotoxinas estavam realmente causando problemas, para que o produtor e eu pudéssemos decidir
como lidar com isso.
As preocupações clínicas e económicas são fatores
a serem considerados no negócio avícola, especialmente durante períodos de lucratividade instável.
E, como veterinário, descobri que é quase impossível fazer um diagnóstico claro sobre o que há de
errado com uma ave na presença de contaminação
por micotoxinas, principalmente porque a toxicidade tende a ser mais subclínica do que clínica.
Como veterinário, é muito mais fácil diagnosticar
micotoxicose grave usando análise post mortem
e suporte de laboratório do que ocorrência subclínica. No entanto, pequenos sintomas que desafiam
continuamente as aves também são ruins para os
resultados financeiros e tornam a avaliação de
impacto muito mais difícil para qualquer veterinário
ou técnico em avicultura.
Como veterinário profissional, é difícil ou quase
impossível diagnosticar o que quer que esteja sob
constante desafio de micotoxinas. Melhor falar
sobre fazer uma interpretação geral da exploração, porque hoje em dia falar sobre diagnóstico é
bastante difícil: a maioria das situações resulta de
uma combinação de diferentes possibilidades que
provavelmente têm uma causa “simples” e levaram
a saúde das aves a muitos sinais e agentes diferentes envolvidos.
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Consequências dos avanços genéticos
Avanços significativos na genética permitiram que
as aves – especialmente frangos e perus comerciais – crescessem tão rápido que o que antes
eram desafios simples ou insignificantes agora
são mais agressivos, patogénicos e, consequentemente, letais. Esses patógenos comensais, que
geralmente fazem parte da microbiota intestinal
natural das aves, podem proliferar e infetar as aves.
O forte desenvolvimento genético traz outras consequências também, incluindo:
• Passagem mais rápida do alimento
• Diminuição da eficiência da digestão intestinal
• Maior desgaste do epitélio intestinal
• A erosão das vilosidades intestinais torna-se
mais evidente
• Aumento da inflamação em partes do trato
gastrointestinal.
Todos esses fatores podem aumentar os efeitos das
bactérias e das micotoxinas, cuja sinergia costuma
ter impactos desproporcionais nas aves.

Impacto das micotoxinas na saúde e
imunidade intestinal
A estrutura e funcionalidade do intestino são cruciais para a saúde das aves. A maturação da microbiota intestinal tem uma forte influência no desenvolvimento do epitélio intestinal e na modulação
das funções fisiológicas necessárias para manter a
homeostase intestinal (isto é, imunidade, digestão
de nutrientes, integridade da barreira intestinal).
Por sua vez, essas funções são essenciais para
otimizar a eficiência da alimentação e o uso de
energia pela ave.
Uma das minhas principais preocupações é o facto
de que o sistema imunológico pode ser constantemente enfraquecido pelas micotoxinas. As micotoxinas são capazes de destruir as primeiras barreiras
de defesa do corpo e reduzir a resposta imunológica, tanto humoral quanto celular. Eu observei essa
situação verificando os títulos de soro de Gumboro
e Newcastle: Sempre que havia contaminação por
micotoxinas, também havia falta de uniformidade.
Isso também pode ser transferido para o ovo e
afetar o desenvolvimento do embrião.
Tricotecenos (ou seja, DON, Toxina T2) leva a:
• Dermotoxicidade e lesões do epitélio do trato
gastrointestinal e moela
• Diminuição da síntese de imunoglobulina e resposta de anticorpos

• Com isso, aumento da sensibilidade a
vários agentes patogénicos, como E. coli,
Salmonella sp., etc.
A ocratoxina A conduz a:
• Problemas nefrotóxicos e hepatotóxicos
• Redução e inibição da proliferação de linfócitos por uma hipotrofia de Fabricius Bursa
• Redução de IgA, IgG e IgM no soro
Altos níveis de micotoxinas afetam alguns
órgãos diretamente, como fígados hemorrágicos devido a uma combinação de micotoxinas,
nefrose, úlceras de moela, lesões hemorrágicas do trato gastrointestinal e lesões orais. As
micotoxinas têm um especial tropismo para
os órgãos de defesa como os órgãos lifóides
associados ao sistema digestivo. Assim sendo,
a maioria dos problemas relaciona-se à falta
de autodefesa às ameaças de patógenos, o
que geralmente não deveria ser um problema.
Os pássaros, como outros animais, têm suas
próprias defesas. Mas quando sob contínua
exposição à contaminação, seja periódica ou
não, essas micotoxinas fragilizam a barreira
epitelial intestinal e, através do sangue,
impactam o sistema imunológico por meio
do timo, Bursa de Fabricius, medula óssea e
órgãos linfoides aviários primários, também
como o baço, os nódulos linfáticos associados à mucosa e, finalmente, o fígado, que
fornece todos os nutrientes para construir
anticorpos e desintoxicar todos os metabólitos “ruins” existentes.
Além disso, nos últimos anos, tenho notado
um aumento na incidência de problemas relacionados com bactérias, como Streptococcus, Enterococcus, Clostridia e outros. Acredito que em parte isso aconteça devido ao
aumento da sensibilidade das aves, mas também devido à falta de resposta imunológica.
Quando o ciclo de crescimento é desenvolvido, muitos caminhos diferentes são abertos. Algum substrato alimentar pode não ser
digerido, o que pode alimentar as bactérias
normais existentes. Quando as micotoxinas
também estão presentes, elas perturbam a
integridade do epitélio intestinal normal e a
resposta imunológica e todo o sistema “entra
em colapso”, tornando o problema difícil de
controlar.

Recomendações
Os produtores muitas vezes têm dificuldade
em aplicar continuamente desativadores de
micotoxinas como medida preventiva. As margens das aves são limitadas, mas devemos
considerar que pequenas perdas são difíceis
de medir, embora tendam a ser muito mais
caras num período mais longo. Vacinação e

alimentação são os investimentos mais dispendiosos em todo o sistema e qualquer coisa
que interfira em sua eficiência deve ser visto
como muito importante.
Eu realmente acredito que as micotoxinas
estão constantemente presentes, embora haja
grandes variações nos níveis de contaminação. Eles não são omnipresentes e, portanto,
tornam os procedimentos de amostragem
muito difíceis. As observações frequentes
no campo são:
• DON está associado ao crescimento de
clostrídios
• FUM e DON estão envolvidos em vários
problemas de digestibilidade e inflamação
do intestino, cama húmida e diarreia. A
coccidiose subclínica também pode derivar de uma perturbação lesional do epitélio digestivo por micotoxinas expondo-o
facilmente à sua proliferação.

Jejuno - Enterite de tipo catarral provocada possivelmente pela presença de Tricotecenos

• Aflatoxinas e tricotecenos afetam a função
hepática e o metabolismo das proteínas e,
pior do que todos os outros efeitos, levam
à imunossupressão.
Recomendo que todos os gerentes de aves
considerem a aplicação de ração contínua
com um desativador de micotoxinas que seja
certificado e use modo de ação comprovado.
Isso garante que as principais micotoxinas e
suas sinergias associadas sejam cobertas,
evitando efeitos subclínicos, garantindo que
os veterinários sejam capazes de diagnosticar
as verdadeiras causas da doença. Vale a pena
ter um produto contra micotoxinas na fase inicial e na fase de cultivo e, eventualmente, na
fase de acabamento, reajustando as dosagens
de acordo com quaisquer indícios ou análises
laboratoriais que indiquem aumento esporádico de contaminação. A dosagem deve corresponder à contaminação da ração e pode
variar de caso para caso.
Os métodos analíticos de hoje, como os desenvolvidos pela Biomin e nossos parceiros, são
ferramentas para ajudar a gerir o risco de
micotoxinas, mas não para decidir se devemos prevenir ou não. É importante lembrar
que as diretrizes oficiais sobre os níveis de
contaminação por micotoxinas, como as da
União Europeia, são muito diferentes do que
realmente vemos em campo, onde os efeitos
são visíveis em níveis de contaminação muito
mais baixos, revelando mais sensibilidade
do que o esperado. Está nas mãos de todos
os profissionais reconhecer as micotoxinas
como uma ameaça permanente, em todos
os níveis, e administrar desativadores para
garantir que seus negócios avícolas sejam
sustentáveis e lucrativos.

Fígado - Cirrose hepática, provocada por Aflatoxinas - outras micotoxinas presentes continuamente
como FUM e DON podem igualmente vir a acumular

Moela - Lesões e erosão de caracter ulcerativo da
moela, possivelmente por T-2, DAS ou MAS
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DSM PUBLICA OS RESULTADOS DO
INQUÉRITO ANUAL DE MICOTOXINAS
Maior inquérito mundial sobre micotoxinas revela que ameaças à proteína
animal continuam elevadas
• Os níveis de DON constituem a principal
ameaça nas colheitas europeias de cereais;

A DSM, empresa de saúde e nutrição animal,
revelou recentemente os resultados do seu
inquérito anual sobre micotoxinas, o maior
inquérito deste tipo a nível mundial – o DSM
World Mycotoxin Survey, anteriormente Biomin World Mycotoxin Survey.
Os resultados incluem dados de 112.000 análises realizadas em mais de 24.000 amostras
de ingredientes para alimentação animal, recolhidas em 75 países, durante o ano de 2021.
Entre os resultados, revelou que a ameaça das
micotoxinas à proteína animal continua elevada quando comparadas com o ano de 2020.
De acordo com Anneliese Mueller, gestora de
produto Micotoxinas da DSM Animal Nutrition and Health, a presença de micotoxinas
compromete a saúde animal, a integridade
intestinal, e aumenta a probabilidade de pior
estado geral da saúde animal, mau desempenho e uso ineficiente dos recursos.
“Ter uma visão clara e precisa dos contaminantes dos alimentos para animais permite
à indústria tomar contramedidas adequadas
e melhorar a rentabilidade, a saúde animal, o
bem-estar e a sustentabilidade”, refere.

RISCOS ELEVADOS DE MICOTOXINAS
EM COMPARAÇÃO COM 2020
De forma geral, as ameaças à produção de
proteína animal relacionadas com micotoxinas continuam elevadas em comparação com
2020, explicou Mueller.
“Globalmente, o nível médio de risco foi de
62%, o que significa que quase dois terços das
amostras tinham pelo menos uma micotoxina
acima dos níveis recomendados.”
“Numa base regional, os níveis de risco calculados variaram entre uns moderados 44%
em toda a Europa e níveis altos 79% na Ásia.”

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS REGIONAIS:
• O milho norte-americano apresenta um
ligeiro aumento das concentrações de
DON e FUM, e apresenta a mesma elevada prevalência que em 2020;
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• A Europa Ocidental e Meridional são as
zonas mais afetadas. A prevalência da
toxina T-2 aumentou no norte da Europa,
assim como a prevalência de aflatoxinas
no sul da Europa;
• Ásia-Pacífico enfrenta um risco acrescido
de micotoxinas em geral e as aflatoxinas
continuam a ser um problema nesta região.
Observou-se um aumento da abundância
de toxinas OTA e T-2;
• Na América Latina, as FUM continuam a
ser a micotoxina mais prevalente no milho.
Embora tenha sido observada uma ligeira
diminuição dos níveis de concentração de
FUM no milho sul-americano, os níveis de
DON aumentaram;
• No Médio Oriente e norte de África as
micotoxinas fusarium são altamente prevalentes;
• A DON é uma das principais preocupações
da África Subsariana.
“Os níveis de risco transmitidos nos resultados indicam a probabilidade de os produtores
encontrarem contaminações com micotoxinas
na alimentação animal.”
“Olhando para os resultados mais recentes,
seria sensato que os produtores de todo o
mundo monitorizassem as matérias-primas e
alimentos para animais para a contaminação
por micotoxinas e adotassem um programa
robusto de gestão do risco de micotoxinas”,
refere Mueller.

UM OLHAR NA EUROPA: NÍVEL DE
RISCO DE MICOTOXINA DE 44%
Verificou-se que a Europa tem um nível de
risco de 44%, o que significa que 1 em cada
2 animais ficará exposto ao risco de micotoxina, explicou Wolfgang Market, Gestor de
Risco de Micotoxinas na DSM.
O inquérito mostra que, na Europa Ocidental
e no Sul da Europa, existe um elevado risco
de contaminação por micotoxinas. Na Escandinávia, Grã-Bretanha, Irlanda e Rússia existe

um risco moderado de contaminação. A DON
é mais prevalente, no entanto há um número
de prevalência ligeiramente menor em 2021,
mas o risco para os suínos, aves e camarões
ainda é elevado.
Para outras micotoxinas, Afla, ZEN, T-2, FUM
e OTA existe um risco moderado para todos
os animais na Europa. DON, ZEN e FUM são
as micotoxinas mais prevalentes e a prevalência de T2 aumentou ligeiramente em 2021.

A DON CONTINUA A SER A MICOTOXINA MAIS PREVALENTE
As 3 principais micotoxinas mais encontradas
permanecem DON, FUM e ZEN. A micotoxina
mais frequentemente encontrada foi a DON e
esteve presente em 60% das amostras. Fumonisin B2 esteve presente em 57% das amostras e Fumonisin B1 em 56% das amostras.
A micotoxina mascarada Deoxynivalenol-3-Glucoside foi encontrada em 46% das
amostras.
As 2 micotoxinas emergentes que mais encontradas foram a Moniliformin e Beauvericin.
Moniliformina foi encontrada em 53% das
amostras e Beauvericina em 44%. Especialmente os frangos parecem muito suscetíveis a Moniliformin de acordo com Anneliese
Mueller: “Pode ser genotóxico e ter efeitos
negativos para o coração e causar fraqueza
muscular e angústia respiratória.”

SOBRE O INQUÉRITO

O inquérito anual DSM World Mycotoxin Survey constitui o maior e mais abrangente conjunto de dados de metabólitos de origem fúngica, em ingredientes para alimentação animal.
Os resultados do inquérito fornecem informações sobre a incidência das seis principais
micotoxinas nas matérias-primas agrícolas,
incluindo milho, trigo, soja, cevada, centeio,
aveia, arroz, sorgo, milhete e seus subprodutos que são utilizados para alimentar animais
de produção, nomeadamente aves de capoeira,
suínos, ruminantes e aquacultura.
Em Portugal, a Vetlima é a representante
dos produtos DSM, anteriormente Biomin,
para desativação de micotoxinas na alimentação animal.
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SOLUÇÕES BÜHLER PARA O CONTROLO DAS
MICOTOXINAS NOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Javier Pérez

Battilani et al., Scientific Reports 6, 2016

É um facto que a existência de micotoxinas no

efeitos que o consumo de alimentos para animais

campo afeta não só a qualidade dos nossos ali-

tem nos animais. Por exemplo, sabemos que as

mentos, mas também dos alimentos compostos

toxinas da família Aflatoxina B1 (Aspergillus flavus

para animais.

e Aspergillus paraciticus) presentes nos grãos de

A mudança ciclo climático, a frequência crescente

milho afetam as aves de capoeira, causando-lhes

de secas, mesmo em regiões do mundo onde ante-

problemas hepáticos e cancerígenos... que também

riormente eram raras, como o Brasil ou a Argen-

podem aparecer em produtos como os ovos, ou por

tina, os sucessivos escândalos de aflatoxinas na

exemplo fumonisinas (género fusarium) presentes

Europa, bem como a escassez de matéria-prima

nos cereais, causando distúrbios neurológicos e

disponível devido a conflitos internacionais, des-

hepáticos nos suínos.

pertaram mais uma vez a consciência do problema

Mas o que são realmente as micotoxinas e como

das micotoxinas, que a indústria da alimentação

podemos minimizar os riscos do seu aparecimento

animal enfrenta.

na cadeia alimentar?

Na figura acima, podemos ver três cenários dife-

Existem diferentes tipos de micotoxinas, mas todas

rentes de contaminação por aflatoxinas em milho

são resíduos do metabolismo ou da atividade meta-

em que 2 simulações foram realizadas assumindo

bólica de fungos.

um aumento de temperatura na região europeia
de +2°C (b) e +5°C (c) e em comparação com a
situação atual (a), medindo o risco numa escala
de 0 a 200 de acordo com a escala ARI (Aflatoxin Risk Index).
Como se pode ver, são os países do sul da Europa
que serão mais afetados em qualquer um dos
cenários, contudo os países da Europa Oriental, atualmente grandes produtores de cereais,
verão também as suas colheitas gravemente
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De acordo com a variedade ou origem
do bolor, classificamos as micotoxinas
mais relevantes como aflatoxinas, que
são produzidas pelas espécies Aspergillus, que afetam principalmente o milho sob o
impacto do calor elevado durante a etapa de floração e a espiga. A aflatoxina B1 é a micotoxina
mais nociva tanto para os animais como para os
seres humanos.

comprometidas, pelo que é urgente tomar medi-

DON (deoxynivalenol), também conhe-

das contra isto.

cido como vomitoxina, é produzido por

A relação entre o consumo de alimentos afetados

espécies de Fusarium e afeta princi-

por micotoxinas e os seus efeitos cancerígenos

palmente o trigo, particularmente em

nos seres humanos é bem conhecida, bem como os

condições climáticas frias, húmidas e nebulosas

durante a floração e mais tarde na fase de

tra a “zona de conservação” que relaciona

tanques de camiões) e do tempo passado

formação da espiga.

a humidade do grão com a temperatura de

nestes, bem como das condições ambientais,

conservação acima da qual as condições

podem ser um local ideal para o desenvolvi-

de vida são ideais para o desenvolvimento

mento de fungos.

de fungos e outros organismos prejudiciais

Poderíamos dizer que a ação conjunta de

para o grão.

prevenção na fase de campo e redução

O transporte é também um ponto forte, uma

do nível de micotoxinas durante a fase

vez que a contaminação cruzada pode ocorrer

de armazenamento e conservação são os

durante o mesmo. Além disso, dependendo

meios mais eficazes para reduzir a pre-

das condições em que o produto é carre-

sença destas toxinas a montante na nossa

gado (por exemplo, em porões de navios ou

alimentação ou mesmo nos animais.

Ergot, os seus alcalóides são
produzidos por claviceps purpurea, ocorrem principalmente
no centeio e são altamente
tóxicos. Podem ocorrer durante a floração
quando o tempo está predominantemente
húmido, que torna difícil para o pólen alcançar o grão para o fertilizar.

Como podemos reduzir a presença destas substâncias nos
nossos cereais e nos alimentos para animais?

Granuladora
Kubex™ T.
Construida por e
para especialistas
em rações.
Dado que a sua origem começa no campo,
a primeira coisa a considerar é a implementação de práticas agrícolas corretas.
Algumas das medidas que podem ser
tomadas são: realizar tratamentos eficazes no tempo certo, controlar a dose de
sementeira, preparar o solo para evitar o
encharcamento, controlar as infra-estruturas e a irrigação.
Uma vez colhido o cereal, é precisamente

Quando se trata da produção de granulados de
grande qualidade, as empresas de todo o mundo
depositam a sua confiança no knowhow da Buhler.
Controlamos todos os passos do processo,
proporcionando a tecnologia chave correspondente.
Desde da secagem e moagem, passando pelo
granulado e o arrefecimento, até chegar ao ensaque
e carga a granel. A preparação dos seus
colaboradores depende tanto da formação, como de
um serviço de confiança, assegurando assim uma
longa vida da sua máquina, sem problemas. Fale
com os nossos especialistas!

na fase de armazenamento que deve ser
tomado o maior cuidado, pois evitar a proliferação de fungos é essencial para minimizar o conteúdo de micotoxinas. Portanto, é
essencial efetuar uma correta pré-limpeza
dos grãos, secar os grãos para equilibrar a
humidade e conservação e mantê-los armazenados em infraestruturas adequadas, tais
como silos ou armazéns arejados que per-

www.buhlergroup.com

mitam a manutenção de condições ótimas
de temperatura e humidade. O gráfico mosInnovations for a better world.
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Mas será que existe uma forma de reduzir
as entregas de cereais afetados assim que
chegam às nossas fábricas?
A Bühler, como empresa líder em tecnologia pós-colheita, limpeza
e triagem, preservação e armazenamento de grãos, tem feito muita
investigação neste campo, desenvolvendo tecnologias e processos,
bem como obtendo dados reais de campo mostrando a sua eficácia.

Tem sido demonstrado que o pó, grãos partidos,
palha e detritos vegetais são onde cresce a maioria
dos fungos e, portanto, onde a maioria das micotoxinas são armazenadas. Uma limpeza eficiente para
remover todas estas impurezas é a chave para o
sucesso do processo.
Posteriormente, uma separação gravimétrica ajuda a
separar grãos inteiros afetados por fungos, uma vez
que são geralmente mais leves e, por conseguinte,
têm diferenças de peso específicas que podem ser
separadas por estas técnicas.
Finalmente, a separação ótica por Sortex® torna
possível a discriminação de grãos com características físicas diferentes, tais como a cor e a forma. Um
equipamento equipado com um conjunto de câma24 |
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ras de inspeção ligadas a um sistema mecânico de
ejeção utilizando micro-válvulas de ar comprimido,
é capaz de desviar o caminho de grãos imaturos,
afetados por fungos de cor e forma diferentes,
por sopro.
Especificamente para o milho, e para aqueles lotes
altamente contaminados onde os fungos ainda não
fizeram uma aparência visual e que não percetíveis a
olho nu, a Bühler criou a nova tecnologia Lumovision®
ainda em desenvolvimento, capaz de discriminar
os grãos afetados por aflatoxinas tipo B1 através
de inspeção no comprimento de onda Ultravioleta.
Bühler em cooperação com clientes e institutos oficiais tem demonstrado em estudos de casos que a
combinação destas tecnologias é eficaz. O gráfico abaixo mostra um
verdadeiro estudo de caso onde existem três lotes diferentes com
diferentes graus de contaminação por aflatoxinas que, após passarem pelos equipamentos de limpeza Bühler, passam de ter entre 10
e 20 ppb à entrada para menos de 3 ppb, transformando um produto
rejeitável, num produto útil para a qualidade alimentar, gerando apenas uma rejeição de cerca de 10%.
Embora seja verdade que existem métodos de descontaminação de
micotoxinas químicas baseados em sequestrantes
ou outras substâncias, foi demonstrado que na
maioria dos casos são impraticáveis, muitos deles
produzem subprodutos tóxicos, outros reduzem a
absorção de toxinas, mas também reduzem a absorção de nutrientes nos animais com a desvantagem
adicional do elevado custo que se eleva acima de
0,7 e até 7 euros/kg.
A prevenção sempre foi a base da saúde e esta é
a estratégia proposta pela Bühler, uma empresa
que tem a experiência e o conhecimento de toda
a cadeia de valor dos alimentos para consumo
humano e animal, que juntamente com as melhores tecnologias demonstra o seu empenho em
pesquisar e investir no desenvolvimento de soluções no setor.
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COCCIDIOSE E ENTERITE NECRÓTICA:
PREVENÇÃO É A MELHOR OPÇÃO!
Liliana Borges e Melina Bonato
(R&D, ICC Brazil), adaptado por
Carla Aguiar (Dept. Técnico,
ADM Portugal, S.A.)

A enterite necrótica é largamente conhecida e com
grande significado económico. É causada pela proliferação da bactéria Clostridium perfringens, associada
e desencadeada por protozoários do género Eimeria,
que preliminarmente causam a coccidiose (Figura 1).
Esta doença está presente em todo o mundo e o mer-

Figura 1. Ciclo da coccidiose e da enterite necrótica
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cado da produção animal gasta milhões de euros por
ano a combatê-la. Ferramentas modernas no campo
da biologia molecular e imunologia têm sido usadas
para lançar alguma luz sobre estes patógenos e os
seus malefícios, numa tentativa de criar meios mais
eficazes para controlar a coccidiose e consequentemente a enterite necrótica.
Os malefícios causados pela coccidiose e enterite
necrótica são bem conhecidos, pesquisas recentes
mostraram que o metabolismo dos aminoácidos e
energia sofre diversas alterações intermediárias,
o que reforça a importância do controlo da doença.
Para além de modular diferentes processos fisiológicos, incluindo respostas imunes protetoras, nutrição,
metabolismo e eliminação de patógenos, a microbiota
intestinal dos animais pode alterar a fisiopatologia
das doenças parasitárias oferecendo resistência
ou promovendo infeções parasitárias entéricas. As
bactérias encontradas naturalmente no intestino
atuam como adjuvantes moleculares, proporcionando
imunoestimulação indireta, ajudando o organismo a
proteger-se de infeções parasitárias.

62 ESTUDOS EM DIVERSAS
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+200 ESTUDOS IN VITRO.
EFICAZ CONTRA AS MICOTOXINAS.
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Figura 2. Modo de ação da parede de leveduras do género Saccharomyces cerevisiae

Um estudo recente conduzido por Huang et al. (2018) evidenciou
que a infeção por Eimeria aumenta significativamente o número
de bactérias patogénicas e reduz a quantidade de Lactobacillus e
Ruminococcus, que são considerados benéficos.
Considerando que o frango de engorda passa por um ciclo produtivo rápido, a atenção ao risco de infeções deve ser intensificada, e
ações preventivas tornam-se indispensáveis, pois a coccidiose pode
ocorrer a qualquer momento e, se não controlada adequadamente,
pode causar grandes perdas de produção.
Hoje, o mercado oferece diferentes métodos de prevenção como
vacinas (atenuadas e virulentas) e coccidiostáticos adicionados ao

de lesões intestinais e mortalidade reduzidos nos grupos que receberam a parede de leveduras (0,5 kg/MT até o dia 28 do estudo).
O grupo de frangos desafiados não tratados com nenhum aditivo
ou AGP teve 44% de mortalidade e um score de lesões intestinais
0,575. Os frangos tratados com Virginiamicina (20 g/MT) tiveram
redução de 68% na mortalidade e 35% no score da lesão em relação ao grupo controlo. O grupo que recebeu a parede de leveduras
teve redução de 75% na mortalidade e de 15% no score de lesões
intestinais (Tabela 1).
Tabela 1. Score de enterite necrótica e mortalidade de frangos desafiados
Eimeria maxima e Clostridium perfringens.

alimento, com (ionóforos sintéticos e glicosídeos) ou sem (ionóforos

Tratamentos

mono e divalentes) atividade antibacteriana. No entanto, o uso de

Não infetado

coccidiostáticos ionóforos na produção animal tem sido questionado,
e já foi restringido em alguns mercados. Portanto, é necessário um

Score EN
0a

Infetado

rigoroso maneio, plano sanitário e nutricional, aliados a compostos

Infetado + AGP

alternativos adicionados à dieta para melhorar a integridade intes-

Infetado + Parede Lev 2

tinal e a modulação da resposta imune, o que ajudará os animais a
responder de forma mais eficaz à proliferação de Eimeria.
A parede de leveduras do género Saccharomyces cerevisiae é uma
das soluções que podem ser úteis em programas de controle de
patógenos. Este composto natural ajuda na redução da contaminação

0a

0.575 c
1

0.375

Mortalidade(%)

b

0.488 b

15%
redução

43.75 c
14.06

b

10.94

b

75%
redução

Score de enterite necrótica (EN) aos 21 dias (score baseado numa escala de 0-3, com 0
indicando normalidade e 3 indicando o mais grave). A mortalidade foi verificada quando
os frangos tinham 28 dias de idade. 1AGP: Frangos infetados, 20 gMT de Virginiamicina.
2Parede Lev: Frangos infetados, 0,5 kg/MT de parede de leveduras. Exceto para o Tratamento 1, todos os frangos foram desafiados com ~5.000 oocistos de Eimeria maxima aos 14
dias e com 1x108 UFC por frango de Clostridium perfringens aos 19, 20 e 21 dias. Um estudo
realizado na Southern Poultry Research, Athens, GA, EUA

e na prevenção do problema, constituído por uma espessa parede
celular de Saccharomyces cerevisiae, com altas concentrações de
β-Glucanos e MOS (Mananoligossacaridos) (Figura 2). O MOS pode
ligar-se a bactérias patogénicas, como E. coli e Salmonella, impedindo

Outro estudo recentemente conduzido por Beirão et al. (2018) analisou o efeito da parede de leveduras na integridade intestinal de
frangos. Aos dois dias de idade, os frangos foram desafiados oral-

sua colonização e proliferação no intestino. Os β-glucanos estimulam a produção e atividade de macrófagos, células de defesa que
desempenham um papel importante no sistema imunológico e que

Gráfico 2. Permeabilidade intestinal de frangos desafiados com Salmonella
Enteritidis aos 4 dias de idade.

podem fagocitar e destruir microrganismos. A suplementação da
dieta com parede de leveduras garante que os frangos mantenham a
sua microbiota intestinal equilibrada e melhorem as suas respostas
imunes, resultando na diminuição da contaminação e translocação
de bactérias patogênicas para outros órgãos do corpo.
Um estudo (dados não publicados) foi realizado na Southern Poultry
Research (Atenas, GA, EUA) por Charles L. Hofacre, MS, DVM, MAM,
PhD, em 2013, com pintos do dia (início do ensaio) contaminados
com 5.000 oocistos de Eimeria maxima aos 14 dias e com 1x108
UFC de Clostridium perfringens por frango aos 19, 20 e 21 dias de
idade. Nenhum coccidiostático foi usado na dieta e nenhuma vacina
contra coccidiose foi administrada. Os resultados mostraram scores
28 |
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Tratamentos: Controlo+SE: Controlo, desafiado; Parede de leveduras: Sem desafio, tratado
com 0,5 kg/MT de parede de leveduras, Controlo: Controlo, sem desafio; Parede leveduras+SE: desafiado, tratado com 0,5 kg/MT de parede leveduras. Avaliação da integridade
intestinal (permeabilidade). Valores mais altos indicam maior permeabilidade, o que indica
pior integridade da mucosa. A relevância estatística é indicada por letras diferentes em
cada grupo. As diferenças indicadas foram calculadas com ANOVA de uma via, com teste
de alcance de Tukey (P < 0,05).

mente com Salmonella Enteritidis a 108 UFC
por frango e alimentados com dietas suplementadas com parede de leveduras (0,5 kg/
MT). Os resultados mostram que em quatro
dias (dois dias após a infeção), a parede de
leveduras reduziu a passagem do marcador
para o sangue no grupo desafiado, indicando
que houve melhoria da integridade intestinal.
A microbiota intestinal é importante para
a homeostase intestinal e as respostas do
hospedeiro a patogéneos entéricos. Compreender como as bactérias respondem à
infeção pode ampliar o nosso conhecimento

lic pathways in mice. Infect Immun 86:e0007318. 2018.
HARP J.A., CHEN W.X., HARMSEN A.G. Resistance
of severe combined immunodeficient mice to infection with Cryptosporidium parvum: the importance
of intestinal microflora. Infect Immun 60:3509–
3512. 1992.
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TOS F. Pathogen control at the intestinal mucosa:
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sobre doenças infecciosas. Um estudo realizou a análise do microbioma de frangos, e
os resultados mostraram que a suplementação com parede de leveduras mudou a
população da microbiota. Aos 14 e 21 dias
de idade, foram encontrados géneros notáveis de bactériasincluindo Ruminococccus
torques e Lactobacillus. Os Ruminococccus
torques têm função mucolítica e estão associados a melhor produtividade em frangos
(TOROK et al., 2011). Os Lactobacillus, entre
outras funções, produzem ácidos gordos de
cadeia curta e bacteriocinas que impedem
o crescimento de patógenos. Conforme
mencionado anteriormente, a infeção por
Eimeria reduz a quantidade desses dois
géneros, o que reforça o uso da utilização
de produtos como as paredes de leveduras
como solução preventiva e benéfica no controle da coccidiose.
Portanto, quanto mais eficaz for o plano de
controle da coccidiose, melhor será a qualidade entérica, o equilíbrio da microbiota e
a resposta imunitária.
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NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO
DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Breve história e introdução da
empresa
A Extrunoga é uma indústria que faz parte do
GrupoNogar, grupo de logística cuja visão é
conseguir que seja uma referência na introdução e desenvolvimento de novas matérias-primas para o setor da alimentação animal,
contribuindo assim para a sua sustentabilidade
económica e ambiental.

Fig. 1.1. Exterior da fábrica Extrunoga

Criada em 2008 e localizada no Pavilhão Industrial de O Campiño em Pontevedra (Galiza)
(Figura 1.1) a inovadora fábrica possui instalações únicas no mundo com tecnologia e Know-how diferenciados onde produz e comercializa
aproximadamente 30.000 toneladas por ano
de ingredientes a partir da extrusão de matérias-primas. A Extrunoga, que lançou recentemente o site: www.extrunoga.com, desenvolve
novos ingredientes para ração animal a partir
da extrusão de matérias-primas (cereais, oleaginosas, leguminosas), individualmente ou em
combinação com outros ingredientes sólidos
e líquidos complementares (Figura 1.2.), facilitando a sua incorporação em dietas de animais
para fábricas de rações.

Desde a sua criação tem sido muito inovadora.
As diferentes linhas de produção são o resultado de atividades de I + D + i em colaboração
com instituições académicas e com o Centro
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
(CDTI), referência em inovação em Espanha. O
objetivo é contribuir para a geração de alternativas nutricionais para um novo contexto de
minimização do uso de antibióticos, sustentabilidade, pegada hídrica 0 e a minimização da
pegada de carbono.

Principais características da fábrica
e dos produtos relevantes
Os extrudidos lácteos Trigolac 16,5% lactose
e Maizlac 12% lactose (ração complementar
para a criação de leitões, iniciação e criação de
bezerros, cordeiros e cabritos) são cereais enriquecidos por uma contribuição inovadora com
produtos lácteos principalmente permeado de
soro de leite e opcionalmente outros princípios
nutricionais, a serem introduzidos nas fórmulas de rações de primeira idade de diferentes
espécies (Figura 2.1).

Fig. 2.2. Efeito da extrusão no produto na saída
da extrusora

digestibilidade devido à quebra das paredes
celulares (Figura 2.3). Além do alto grau de
gelatinização do amido com a introdução simultânea do líquido no processo (característica
distintiva da fábrica), há uma alta imbricação
de amido gelatinizado com lactose e uma boa
palatabilidade do produto.

Fig. 2.1. Trigolac e Maizlac

Fig. 1.2. Área de extrusão da fábrica Extrunoga
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Desde o início, a procura de qualidade e de
segurança alimentar é máxima. A fábrica recebe
as matérias-primas com sistema de sucção de
poeira e impurezas em depressão. Esta característica minimiza o conteúdo microbiológico
e de micotoxinas das matérias-primas que
chegam a fábrica.
As vantagens da extrusão de cereais com lácteos vão em três direções. Nutricionalmente,
o produto com uma combinação de quatro
variáveis como temperatura, tempo, pressão
e adição de vapor sofre uma expansão na
saída da extrusora por uma mudança repentina na pressão que causa uma evaporação
instantânea da água (Figura 2.2). As cadeias
proteicas assim como as do amido são modificadas, aumentando a superfície e tornando-se
mais atacadas por enzimas, melhorando a sua

Fig. 2.3. Efeito da extrusão nos grânulos de amido

Desde o ponto de vista microbiológico, esses
produtos, além da baixa humidade (<10,5%),
possuem baixa atividade de água (em torno
de 0,61) o que garante uma boa conservação, pois evita o crescimento microbiológico
(Figura 2.4).
Finalmente o uso de extrudidos lácteos
melhora a gestão tecnológica nas fábricas de
rações, pois evita os problemas de utilização
do soro em pó, derivado da higroscopicidade
(baixa fluidez e formação de caroços).

Velocidad de degradación relativa

Oxidación de los lípidos
Actividad
enzimática
Hongos

críticos de produção. Também pertence ao Sistema gmp.Galis de controlo setorial e global da
Segurança Alimentar, sendo a Galiza vanguardista e líder neste domínio a nível internacional.

Levaduras
Bacterias
Pardeamiento
no enzimático
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Actividad del agua aw

Fig. 2.4. Efeito da atividade de água no crescimento
de diferentes microrganismos.

Projetos I&D e novos produtos
Atualmente, a área de I + D + i concentra os seus
esforços no diferencial desta empresa: a adição
de líquidos no processo de extrusão. Essa linha
de pesquisa envolve a consolidação de novos
desafios na criação de produtos e na utilização
de coprodutos da indústria agroalimentar e também contribui para a geração de uma economia
circular. Isso implica que a fábrica esteja continuamente realizando e planeando novos testes
ou projetos “ad hoc” com diferentes ingredientes
(fontes de proteína do leite, semente de colza,
lenhinocelulose, cascas de soja, sêmea grosseira
de trigo, farinha de algas marinhas, sementes de
linho, ervilhas, etc). Na procura de novos produtos,
foram feitos no ano passado testes de adição de

vinhaça em farinha de colza extrudida e testes
de extrusão de bagaço de soja com proteínas
animais hidrolisadas em concreto mucosa suína
hidrolisada líquida.
Finalmente, diversos investimentos foram planificados com os Fundos Europeus de NEXT
GENERATION com base na transição ecológica e digitalização com o desenvolvimento de
novas tecnologias típicas da Indústria 4.0 para
obter avanços tecnológicos e com o objetivo
de se tornar nos próximos anos uma fábrica
“sustentável”, “inteligente” e “verde” (Figura 3.1)

Fig. 3.1. Interior da fábrica Extrunoga

Outra linha de trabalho na Extrunoga é a obtenção de oleaginosas extrudidas que combinam
um tratamento térmico correto em relação às
propriedades nutricionais, com uma destruição efetiva dos fatores anti-nutricionais. O
objetivo do processo da soja extrudida (Figura
2.5.), principal produto em volume, é manter a
maior solubilidade possível em KOH (75-85%)
enquanto alcança o objetivo de manter o TIA
abaixo de 0,5 mg/g.
Logística • Comercial • Imobiliário • Renováveis

Farinha de soja extrusada - Fullfat

Fig. 2.5. Soja extrudida

Da mesma forma, esta empresa especializada
em nutrição animal continua pesquisando para
definir e melhorar o seu perfil nutricional.
Nesse sentido, colabora há vários anos com
FEDNA e com a equipa de Gonzalo González
Mateos, professor de produção animal da
E.T.S. de Engenheiros Agrónomos da U.P.M. de
Madrid em diferentes projetos de qualidade
da soja e da soja extrudida de acordo com a
origem e tratamento.
A Extrunoga também fabrica cereais extrudidos individualmente

(trigo, milho, arroz, cevada,
etc.) ou combinados em misturas entre eles
ou com sementes oleaginosas e leguminosas
individualmente ou combinadas.
A fábrica possui a certificação europeia FAMI
QS (Sistema de Qualidade e Segurança de
Ingredientes para Rações e as suas misturas).
Essa norma, reconhecida pela UE, garante o
controle de todo o sistema de produção da
fábrica, desde a matéria-prima até a saída do
produto final, com maior controle nos pontos

Maizlac

Trigolac

60 anos ao serviço do sector agroalimentar

A LI ME N TAÇÃO A NI M A L

|

31

Marín | Vilagarcía | Cee | A Coruña | Ferrol | Ribadeo | Cartagena | Madrid | Viana do Castelo | São Paulo | Paracas

ALIMENTAÇÃO ANIMAL INVESTIGAÇÃO

UMA SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA EXCLUSIVA PARA
APOIAR O DESEMPENHO DE GALINHAS POEDEIRAS
ALIMENTADAS COM DIETAS COMPLEXAS

David Gonzalez Sánchez
Gestor Sénior do Serviço
Técnico Nutrição de
Monogástricos Europa, Médio
Oriente, Norte da África | KEMIN
Europe n.v.
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As subidas dos custos são quase omnipresentes
em todo setor de produção avícola, com as matérias-primas, a energia e o transporte a aumentarem,
para além do impacto contínuo da COVID-19. Consequentemente, os produtores estão a enfrentar
desafios até agora desconhecidos para garantirem
uma produção lucrativa. Além disso, o setor enfrenta
uma pressão crescente no sentido de reduzir o seu
impacto ambiental, criar aves de forma mais sustentável e reduzir a dependência da soja.
Em galinhas poedeiras, é bem sabido que, em breve,
a produção de ovos em gaiolas será uma coisa do
passado. Além disso, as práticas de corte do bico
para melhorar o arranque de penas e comportamentos canibais são cada vez mais alvo de legislação.
Gerir este “novo normal” para a produção de ovos
exigirá uma abordagem holística com vista a otimizar a criação de galinhas sem o bico aparado, para
evitar comportamentos indesejáveis, abordagem
essa na qual a nutrição terá um papel importante.
Parece existir uma correlação positiva entre a
redução do arranque de penas e o aumento do
comportamento de procura de alimentos, ingestão
de ração e saciedade. Uma abordagem bem aceite
tem sido implementar dietas trituradas em vez de
pellets e diminuir a densidade da dieta através do
aumento da inclusão de polissacarídeos não amiláceos insolúveis (NSP) e do aumento do tamanho
das partículas. Acredita-se que isto aumente o
tempo gasto nos comportamentos alimentares,
deixando menos tempo para o arranque das penas.
No entanto, também pode reduzir a produção de
ovos através da redução do desempenho de postura, não se tornando, portanto, a estratégia ideal
para os produtores, especialmente tendo em conta
o clima económico atual.
Lidar com todas estas questões simultaneamente
não é fácil para muitos produtores. A necessidade de reduzir a dependência da soja em toda a
indústria também está a conduzir à conceção de
dietas mais complexas. Matérias-primas alternativas como o girassol, o farelo de trigo, a colza,
os DDGS, o triticale e a cevada são cada vez mais
utilizadas que, frequentemente, contribuem com
fibras insolúveis adicionais, no entanto, também
aumentam e diversificam a composição de NSP
da dieta. Como tal, a aplicação de uma mistura
multienzimática que facilite a utilização destes
ingredientes otimizando a eficiência alimentar
com um custo significativamente inferior, sem

afetar o desempenho da postura, pode oferecer
uma ferramenta eficaz para ajudar.
As xilanases são regularmente adicionadas às dietas
das aves para degradar os NSP. Amilase (amido) e protease (proteínas) também visam melhorar a digestibilidade de substratos específicos na dieta e aumentar
a disponibilidade de nutrientes para a ave. Como os
cereais ocorrem naturalmente e variam de acordo com
o cultivo, a região geográfica e o conteúdo nutricional,
é muito pouco provável que, inclusive, duas dietas que
contenham o mesmo tipo de matérias-primas tenham
também a mesma composição de nutrientes, o que
torna a aplicação de uma estratégia enzimática precisa uma questão bastante complexa.
O KEMZYME® Plus Dry (KZPD) é a única mistura
multienzimática autorizada pela UE com 5 atividades enzimáticas oficialmente declaradas e
quantificáveis (número de identificação 4a1620i).
Foi especialmente concebida para ter a máxima
funcionalidade em dietas complexas de aves, como
tal, contém uma mistura de NSPs estruturais de
3 enzimas para uma degradação máxima da NSP
estrutural (xilanase, celulase e β-glucanase) e mais
2 enzimas (uma alfa-amilase e uma protease) para
melhorar a atividade das próprias enzimas endógenas da ave no trato intestinal. Como resultado, o
KZPD oferece uma atividade ótima em todo o TGI,
o que resulta numa maior digestibilidade de amido,
aminoácidos e proteínas e uma libertação adicional
de energia. A combinação de enzimas fúngicas e
bacterianas garante uma faixa de atividade de pH
mais ampla e permite a flexibilidade necessária
para introduzir matérias-primas alternativas, menos
nutritivas e menos dispendiosas nas suas dietas,
reduzindo a dependência de milho, do bagaço de
soja e do óleo vegetal.

Prova do conceito
Um ensaio com poedeiras realizado na Universidade de Ciências da Vida de Poznan, na Polónia,
demonstrou a eficácia do KZPD no apoio à eficiência alimentar e ao desempenho das galinhas poedeiras. Dividiram-se 180 poedeiras Hy-line Brown
com 20 semanas de idade em três grupos, 20
repetições por tratamento e 3 aves por repetição.
Um grupo foi alimentado com uma dieta padrão
(Controlo) à base de trigo, bagaço de soja e colza,
outro grupo recebeu a mesma dieta com uma taxa
baixa de inclusão da mistura enzimática (LI KZPD)
e um terceiro grupo recebeu a dieta padrão com

Control

250 g/t KEMZYME500 g/t KEMZYME
HI KZPD
LI KZPD
Plus dry
Plus dry

Controlo

kg/kg

kg/kg

Figura 1: IC cumulativo (semana 20-semana 44)
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Figura 2: Aumento
no peso do ovo após uma maior digestibilidade de nutrientes
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Figura 3: Efeito do KZPD na digestibilidade total aparente da fibra neutro
detergente

A fibra neutro detergente é composta por lignina, celulose e algumas
hemiceluloses que são consideradas principalmente fibras insolúveis (Fig. 4). Em regra, considera-se que o aumento dos níveis de
FND nas dietas das aves reduz a digestibilidade de nutrientes como
a energia e a matéria seca (Freitas et al., 2014). A adição de KZPD
a 500 g/t conseguiu quase triplicar a digestibilidade de FND, além
de aumentar significativamente a digestibilidade da matéria seca,
energia bruta e EMA.

Estas descobertas sugerem que a aplicação de uma mistura
multienzimática de conceção exclusiva pode proporcionar uma
estratégia sustentável quando se utilizam ingredientes dietéticos
mais complexos, para otimizar a eficiência alimentar sem reduzir
o desempenho da postura. Ao utilizar-se o KZP na dieta a 500g/
ton, foi possível produzir uma tonelada de ovos com menos 80kg
de ração, o que resultou num retorno de investimento de 1:9,9.
Além disso, o aumento significativo de energia bruta e EMA
observado demonstra que através da reformulação da dieta com
base nos valores da matriz recomendados para KEMZYME® Plus
Dry, pode facilmente conseguir-se poupanças significativas nos
custos da alimentação, o que é um apoio para uma rentabilidade
de produção saudável.
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Plus dry
Plus dry do que
as aves controlo (Fig. 2 p<0,05). Os resultados de digestibilidade
revelaram que o KZPD conseguiu aumentar significativamente a
digestibilidade da matéria seca, energia bruta, fibra neutro detergente e12energia metabolizável aparente. Além disso, a retenção de
9,55
nitrogénio
10 aumentou significativamente com a suplementação de
500 g/t de KZPD (Quadro 1).
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uma maior taxa de inclusão em forma de farinha da mistura enzimática (HI KZPD). As dietas foram oferecidas em forma de farinha
e o desempenho da postura foi avaliado semanalmente ao longo de
24 semanas. Os resultados do estudo mostraram que a conversão
alimentar cumulativa (20 semanas de idade – 44 semanas de idade)
melhorou significativamente,
em correlação com a taxa de inclusão
1,96
a
de KZPD (Figura 1, abc1,94
– as médias com diferentes superíndices são
1,94
significativamente diferentes em p=<0,05 ).
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Quadro 1: Impacto da aplicação de uma mistura multienzimática na digestibilidade de nutrientes

Curiosamente, o estudo encontrou diferenças altamente significativas
na percentagem de fibra neutro detergente digerida.

Figura 4: Composição da fibra (adaptado de Choct, 2015).
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O GRANDE POTENCIAL DA IMPLEMENTAÇÃO INDÚSTRIA
4.0 EM FÁBRICAS DE RAÇÃO COM ADIVETER 4.0.

Ignasi Vives
Product Manager

A indústria 4.0 inclui a implementação da nova
gama de tecnologias disponíveis no mercado, o
que permite maior digitalização, rastreabilidade e
automação de sistemas de gestão e controlo em
sistemas de produção.
Velocidade de decisão, alcance e impacto são
três aspetos importantes na implementação da
tecnologia 4.0. À medida que esses conceitos se
tornam mais conhecidos, aparecem mais sensores, programas e ferramentas para acompanhar
essa evolução, sendo cada vez mais as empresas, que adaptam as suas técnicas e as aplicam,
tornando as suas fábricas mais automáticas. Se
as empresas não aplicam as mudanças e oportunidades que a Indústria 4.0 traz, correm o risco
de perder quota de mercado ou até mesmo
desaparecer.
Na Adiveter usamos as novas tecnologias em certos
pontos do processo de produção para automatizar
variáveis de controlo que afetam o rendimento final.
A análise e o processamento de dados dos sistemas
automatizados da Adiveter possibilitam avaliar a
eficiência do sistema.
Atualmente dispomos de dois sistemas de controlo:
• Pellet Plus Online.
• Cooler Plus.

Óscar Casas
Project Engineer

www.adiveter.com

Pellet Plus Online
O sistema Pellet Plus Online é um sistema inovador
para a medição e controlo digitalizado da humidade
no processo de produção de ração. Este sistema
de controlo de humidade é complementado pela
adição de um agente re-hidratante, para a correção
da humidade na misturadora. As vantagens de usar
este sistema são as seguintes:

Humedad Objetivo

Humedade Inicial

1. Homogeneidade da humidade.
2. Incremento de produção e poupança energética.
3. Melhora da qualidade da ração (PDI e dureza).
4. C
 ompleta rastreabilidade das misturas.
5. P
 recisão das doses.
6. R
 ecuperação de quebras.
Na figura 1, no gráfico superior, podemos ver que, com
a aplicação deste sistema, obtemos uma humidade
final ajustada à humidade objetivo, dosificando em
cada lote a quantidade necessária de Re-Hidratante.

Cooler Plus
O sistema Cooler Plus é um sistema inovador para
o controlo da temperatura no arrefecedor. Este
sistema conjuntamente com a aplicação do Pellet
Plus Online, favorecerá os seguintes parâmetros:
1. Homogeneidade da humidade no produto final.
2. Aumento da velocidade da produção.
3. Redução do consumo energético.
4. Recuperação de quebras.
5. Completo registo de dados do arrefecedor,
maior rastreabilidade.
Na Figura 2, mostramos o número de aberturas da
raseira do arrefecedor, feitas pelo sistema Cooler
Plus num ano. Em 81% dos casos, o sistema abriu o
arrefecedor por concretização da temperatura alcançada, e em 18% por atingir o nível normal de fábrica.
Estes dados indicam que o alimento foi retido menos
tempo no arrefecedor, otimizando a humidade que
se perde no processo de arrefecimento.
Na Figura 3, podemos ver a regulação do caudal de
ar do arrefecedor em % para alcançar uma determinada temperatura no alimento. Como pode haver
mudanças significativas na temperatura ambiente,

Humedade Final

12
11
10

05 sep

12 sep

19 sep

26 sep

12 sep

19 sep

26 sep

Humedad Aplicada
1,5
1,0
0,5
0,0

05 sep

Figura 1: Pellet Plus Online; exemplo do controlo de humidade em misturadora durante um mês.
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Na Figura 4, podemos ver mês a mês a recuperação económica total em
milhares de euros, para uma fábrica de 30.000 toneladas/mês, o que
inclui a redução do consumo de energia e a recuperação das quebras.
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Figura 4: Cooler Plus exemplo de recuperação económica total mês a mês.
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Pellet Plus On-Line
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Cooler Plus
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funcionamento dos arrefecedores.
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MELHORE O RETORNO ECONÓMICO COM
APLICAÇÕES DE ENZIMAS DIRECIONADAS

Gilson Alexandre Gomes
Head of Global Technical,
AB Vista

Diego Parra
EMEA Technical Manager,
AB Vista

Nos últimos anos, os produtores de aves estão sob
maior pressão de autoridades e consumidores. Um
exemplo é a proibição de antibióticos melhoradores
de desempenho na produção de frangos e poedeiras.
Embora essas iniciativas tenham sido tomadas para
salvaguardar a saúde pública e o bem-estar animal,
elas aumentam a pressão sobre a lucratividade dos
produtores de aves.
Os produtores são, portanto, forçados a buscar
alternativas sustentáveis para manter a saúde, o
bem-estar e o desempenho dos animais.
As enzimas exógenas foram um dos maiores avanços na nutrição animal nos últimos anos, permitindo
que nutricionistas formulassem dietas mais baratas
enquanto mantinham o desempenho animal, reduzindo os custos de produção e a poluição ambiental.
Hoje, fitases e carbohidrases são amplamente aceites na nutrição de aves, mas, apesar disso, a forma
como as enzimas exógenas são aplicadas às dietas
permanece conservadora.
Historicamente, isso tem sido baseado em uma
compreensão limitada no nível dos substratos
enzimáticos contidos nas dietas e das mudanças
que as enzimas podem trazer ao metabolismo e à
fisiologia animal.
Recentemente, o nosso entendimento em cada uma
dessas áreas progrediu, abrindo novas oportunidades para explorar todo o potencial na aplicação do
uso de enzimas em nutrição animal.
Este artigo explorará a aplicação de fitase e xilanase
para superar os efeitos antinutritivos associados ao
fitato e à fibra, respetivamente.

EFEITOS ANTINUTRICIONAIS DO
FITATO E BENEFÍCIOS DA SUPERDOSAGEM DE FITASE

O fitato é conhecido por ser um potente antinutriente, prejudicando a utilização de minerais e
outros nutrientes como aminoácidos e energia.
A aplicação de fitase evoluiu significativamente
na última década com a introdução da prática de
usar altas doses ou "superdoses" de fitase para se
aproximar da destruição total do fitato (IP6) e seus
ésteres inferiores (IP5-IP1).
• Doses mais altas de fitases também podem
proporcionar benefícios de desempenho animal mediante desfosforilação total do fitato
para disponibilizar inositol in-situ.
• Inositol é a espinha dorsal da molécula de fitato
e é descrito por melhorar o metabolismo energético, ajudando os animais a utilizar a energia
da dieta de forma mais eficiente.

Num ensaio com frangos , estimou-se que um terço
dos benefícios da taxa de conversão alimentar (FCR,
na sigla em inglês) observados com a superdosagem
de fitase foi causado pelo fornecimento de Inositol
(Figura. 1)
Inositol 0g/kg

Inositol 3g/kg

1,82
1,80
1,78
1,76
1,74
1,72
Quantum Blue
0 FTU/kg

Quantum Blue
1.500 FTU/kg

Fig. 1

A superdosagem de fitase pode ser utilizada para proporcionar melhor desempenho animal simplesmente
aumentando a suplementação com fitase extra sem
Econase XT
Controle
assumir
qualquer contribuição nutricional.
500
Para
400 conseguir isso, por exemplo, os produtores que
formulam
dietas com 500FTU/kg de fitase, enquanto
300
assumem a contribuição nutricional padrão da enzima,
200
devem simplesmente adicionar mais enzima para atin100
gir uma atividade final na ração de 1.500-2.500FTU/kg.
Isso0 pode
a eficiência
alimentação
Ácido melhorar
Ácido
Ácido
Ácido
Ácido da Ácido
Ácido
Ácidode
Acético Butírico Láctico Propiônico Acético Butírico Láctico Propiônico
aves e suínos por meio de uma maior quebra de fitato
42 dias de idade
21 dias de idade
(geralmente uma redução de cerca de 3-4 pontos na
conversão alimentar).
Esta abordagem requer um aumento do custo da
alimentação antecipadamente e pressupõe que os
Sem
xilanase
Com
nutrientes extras, libertados
pela
destruição
dexilanase
fitato
5
são convertidos em mais carne ou melhor eficiência
4
animal.
3
Para
aproveitar os benefícios comerciais da superdo2
sagem,
a AB Vista realizou extensas pesquisas para
1
entender
melhor a quantidade de aminoácidos, minerais0 e energia que podem ser poupados pelo uso de
G+C (%)
doses mais altas de fitase Quantum Blue, e também
1,000
como
o nível de fitato da dieta poderia impactar os
0,100
animais e a resposta enzimática.
0,010
A abordagem usual é conduzir esta pesquisa mediante
0,010
30
40
50 entanto,
60 a AB70Vista
20 de digestibilidade;
ensaios
no
decidiu adotar uma abordagem diferente, executando
testes de resposta de dose com os aminoácidos nutricionalmente importantes, fornecendo uma imagem
mais realista do impacto da inclusão de fitase nos
requisitos de nutrientes.
Numa série de seis testes com frangos conduzida
para determinar a resposta animal com
níveis
Controle
MMN altos
de100fitase, os resultados mostraram que a eficiência
98,3
97,2*
na 95
utilização de metionina
95,7* + cistina (M+C), lisina (Lys)
e treonina (Ths) melhoraram em 15, 13 e 5%,92,7*
respeti90
vamente (Tabela 1).
85
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80

EPEF

Custo alimentação/
kg de ave

Ganho de Lys
g/kg

Ganho P
g/kg

Controle

500

Econase XT

400
300

Variáveis de resposta

M+C
poupadas (%)

Lys
poupada (%)

Ths
poupada (%)

Ganho de peso
(dias 0-42)

15,9

8

12,5

FCR (dias 0-42)

9,9

11,4

2,9

Peso carcaça (dia 42)

*

13,6

*

Peso peito (dia 42)

*

*

*

Ganho de peso
(dias 0-21)

17,2

15,9

4

FCR (dias 0-21)

14

19,2

2

Digest. ileal aparente,
aminoácido (dia 21)

16,3

8,1

*

Média (%)

14,70

1,82
Tabela
1.
1,82
1,80

Inositol 0g/kg
12,70

Inositol5,40
3g/kg

Inositol 0g/kg

Inositol 3g/kg

Isso demonstra a economia potencial em ração que pode ser alcançada
1,80
1,78
usando doses mais altas de fitase e ajuda a explicar de onde vêm os
1,78
1,76
benefícios
da superdosagem para o desempenho animal.
1,74
1,76
1,72
1,74
OPTIMIZANDO
A QUEBRA DE FIBRA E A FERQuantum
Blue
Quantum Blue
MENTABILIDADE
1,72
0 FTU/kg
1.500 FTU/kg

A fibra é um componente
importante das dietas,
geralmente
comQuantum Blue
Quantum
Blue
FTU/kg
preendendo 10-15%0 das
dietas normais, mas 1.500
podeFTU/kg
ser um desafio
medi-la porque os métodos analíticos comumente empregados hoje
fornecem resultados questionáveis.
O método de fibra bruta, que tem mais de 100 anos, ainda é amplamente empregado para determinar fibra, mas, na melhor das hipóteses, captura 20-25% da fibra dietética total.
500
400
500

Controle

Econase XT

Controle

Econase XT

300
400
200
300
100
200

1000
0

Ácido
Acético

Ácido
Acético

Ácido
Butírico

Ácido
Ácido
Ácido
Láctico Propiônico Acético

21
dias deÁcido
idade Ácido
Ácido

Butírico

Ácido
Láctico Propiônico Acético

21 dias de idade

Ácido
Butírico

Hoje, há um grande debate sobre fibra funcional e seu benefício potencial
200
para a fisiologia digestiva dos animais. Uma coisa importante a recordar
é que100
a fibra não é diretamente digerida pelo animal, mas serve como
um substrato para a microbiota intestinal para fermentar.
0
As xilanases
são conhecidas
aumentar
fibra e
Ácido
Ácido
Ácido por
Ácido
Ácido a solubilidade
Ácido
Ácido da
Ácido
Acético
Butírico fermentável,
Láctico Propiônicotendo,
Acéticoassim,
Butíricobenefícios
Láctico Propiônico
torná-la mais
facilmente
marcantes na fisiologia intestinal
no equilíbrio geral 42
dadias
microbiota
21 dias de eidade
de idade intestinal
(Figura. 2 e Figura. 3).
Uma maior degradação de fibra pode ajudar a reduzir o fluxo de proteínas para o intestino inferior, reduzindo assim as aminas biogênicas e a
produção de amónia, bem como problemas potenciais com a disbiose.
xilanase
PROGRAMA
DE MATRIZ Sem
MÁXIMA
5

Com melhor conhecimento dos efeitos antinutritivos e potenciais benefí4
cios nutricionais
de fitato e fibras, juntamente com uma melhor compreensão do modo de ação enzimática, a AB Vista desenvolveu uma estratégia
3
de aplicação enzimática chamada Programa de Matriz Máxima (PMM).
2
Esta estratégia
capitaliza as propriedades do Quantum Blue, uma E. coli
fitase aprimorada
com alta afinidade com o fitato, além de uma xilanase
1
termoestável e resistente a inibidores, a Econase XT.
0
A combinação
dessas enzimas permite que os clientes tenham maiores
G+C (%)
contribuições dos nutrientes da dieta, mantendo o desempenho animal,1,000
permitindo uma considerável redução de custos e uma redução na
excreção
0,100 de nutrientes.
Testes extensivos de validação têm sido realizados globalmente com
0,010
frangos e os resultados mostram, em média, uma economia de cerca
de 0,010
dois centavos
de30dólar por40
kg de peso50vivo e a redução
de70custos de
20
60
alimentação superiores a US$15 / tonelada.
Quando comparada com a aplicação tradicional da enzima, o PMM oferece
desempenho igual a um custo de alimentação consideravelmente menor.
Estudos estabeleceram que o desempenho do frango pode ser mantido
em dietas com reduções de pelo menos 2,5kg/t de fosfato monocálcico,
10kg/t de bagaço de soja e 10kg/t de gordura.
As aves conseguiram manter o desempenho consumindo 7,3% menos
P e 2,8% menos lisina (Figura. 4)
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Figura 2. Efeito de Econase XT sobre o teor de ácidos gordos voláteis ileais de frangos.
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Fig. 4. Benefícios da aplicação da nutrição matricial máxima (MMN) na produção de frango.
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A compreensão mais profunda dos efeitos deletérios do fitato e da
fibra, e como Quantum Blue e Econase XT podem melhorar a utilização
dos nutrientes, culminou na estratégia PMM da AB Vista, tornando-se
disponível para produtores de ração.
Os produtores agora podem medir o nível de fitato em dietas e ingredientes,
e adicionalmente mensurar níveis de polissacarídeos não-amiláceos (PNA)
nos ingredientes usando a tecnologia NIR e podem determinar a atividade
enzimática na ração de modo rotineiro, garantindo que os procedimentos
de controlo de qualidade estejam em vigor para extrair com segurança o
máximo valor de estratégias avançadas de aplicação de enzimas.
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SECÇÃO DE
PRÉ-MISTURAS
E ADITIVOS

ELEITA NOVA DIREÇÃO DA SPMA
Realizou-se no dia 4 março o Ato eleitoral do qual resultou uma nova direção da SPMA com a
seguinte composição:
• Presidente: Ingrid Van Dorpe, em representação da Premix.
• Vogal: Luis Baptista, entretanto substituído por João Barreto, em representação da TNA.
• Vogal: Rui Gabriel, em representação da Vetlima.
A nova Direção da SPMA quer agradecer a confiança que em nós foi depositada, informando que
daremos continuidade aos trabalhos e ações que estamos a desenvolver, com particular atenção
para os novos desafios que a situação internacional infelizmente nos coloca, nomeadamente a
disponibilidade, acessibilidade e inflação, a par da nova regulamentação e dos desafios da sustentabilidade e da soberania alimentar.
A nova Direção da SPMA irá trabalhar em estreita colaboração com a Direção da IACA, atenta
às preocupações, auscultando os seus Associados.
Comunicação, colaboração e parceria são os princípios com que a nova Direção agora eleita se
compromete, para poder dar as respostas necessárias e adequadas a um período tão desafiante
do nosso setor.
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RESUMO DO 28º COMITÉ DE GESTÃO DE
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
No passado dia 3 de fevereiro foi realizado, por videoconferência, o
28º Comité de Gestão de Segurança dos Alimentos para Animais (Feed
Safety Management Committee).
De uma forma geral, serviu para dar continuidade a temas abordados
aquando da última reunião, com especial enfoque na economia circular,
substâncias indesejáveis e nos alimentos medicamentosos.
Relembrou-se a importância do novo Plano para a Economia Circular,
que faz parte da Estratégia Farm to Fork, tão importante para o Setor
da Alimentação Animal. Não obstante, considerou-se que antes de
explorar os vários recursos obtidos através da recuperação de resíduos, dever-se-ia dar prioridade às seguintes questões: evitar que os
coprodutos, tradicionalmente utilizados na alimentação animal, sirvam
para a produção de biocombustíveis; e evitar que as remessas de matérias-primas e alimentos compostos retirados do mercado, em casos de
não conformidade, sejam tratados como resíduos quando a segurança
alimentar não está posta em causa.

de 2022. Atualmente, este Regulamento apresenta uma política de
tolerância zero para qualquer contaminação cruzada/transferência
inevitável de substâncias farmacologicamente ativas em alimentos
não visados. Não obstante, até existir uma legislação que especifique
os níveis máximos de contaminação cruzada por substâncias ativas em
alimentos para animais não visados, encontra-se preconizado, a nível
nacional, o considerado no Regulamento (UE) 547/2011, i.e., considera-se
aceitável uma taxa de transferência de aproximadamente 3% do teor
incorporado no alimento medicamentoso, nos alimentos destinados a
espécies animais não visadas menos sensíveis, e uma taxa de transferência de aproximadamente 1% do teor incorporado no alimento medicamentoso, nos alimentos destinados a espécies animais não visadas
sensíveis e aos alimentos utilizados no período que antecede o abate.
Houve ainda tempo para comentar o Relatório de Notificações RASFF
2021, em que estão registadas 233 notificações, 64% das quais relacionadas com alimentação para animais de pecuária e 36% relacionadas
com alimentação para animais de companhia, que representam 5% da
totalidade de notificações RASFF. Pese embora o número de notificações RASFF tenham vindo a aumentar, ao longo dos anos, o peso das
notificações relacionadas com a alimentação animal tem vindo a diminuir.

No que respeita às substâncias indesejáveis, a Comissão Europeia
apresentou uma proposta para o estabelecimento/modificação de
determinados limites, nomeadamente de arsénio, níquel, cravagem S.
anuncio_120x170mm.pdf
sclerotiorum, delta-9-tetrahidrocanabinol e de p-fenetidina, uma impureza do aditivo etoxiquina, reconhecida
como um possível agente mutagénico. Está prevista
a inclusão desta substância na Diretiva 2002/32/CE
relativa às substâncias indesejáveis nos alimentos para
animais, e deverá ser atribuído limite máximo de 125
ng/kg para farinha de peixe e alimentos compostos,
reforçando a suspensão da utilização de etoxiquina.

1

3/7/19

11:48 PM

Já no caso das micotoxinas, à semelhança do que já
acontece atualmente com as aflatoxinas, a CE mantém
a proposta de definir limites máximos nos alimentos
compostos para animais, e continuar com valores de
orientação para as matérias-primas, colocando toda
a responsabilidade na fase final da cadeia. Na mesa-redonda realizada, foram várias as posições tomadas
pelos membros do Comité. Se, por um lado, a Bélgica
apoia esta proposta da Comissão, por outro lado, Portugal, França, Países Baixos e Irlanda consideram que, se
efetivamente forem estabelecidos limites máximos em
alimentos completos, então será igualmente necessário
definir obrigações legais para os produtores/fornecedores de matérias-primas, para que as responsabilidades
do cumprimento da legislação sejam partilhadas ao
longo de toda a cadeia. Já a Áustria, Eslovénia, Alemanha, Chéquia e a Dinamarca apoiam o status quo.
Relativamente à gestão de incidentes relacionados com
o óxido de etileno, a CE definiu um limite máximo de 40
mg/kg para a soma de óxido de etileno e 2-cloro-etanol expressa em óxido de etileno, em cloreto de colina.
Comentou-se o facto de alguns fornecedores já terem
suspendido as vendas de cloreto de colina, em estado
líquido, sendo que alguns destes fornecedores encontram-se já em fase de revisão do processo, por forma
a cumprir com o limite estipulado, o que poderá levar
ainda cerca de um ano. Não obstante, não foram reportados casos de não conformidade, até ao momento.
Como não poderia deixar de ser, foi abordado o tema
do novo Regulamento (UE) 2019/4 relativo ao fabrico,
colocação no mercado e utilização de alimentos medicamentosos para animais, aplicável desde 28 de janeiro
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IN MEMORIAM
Em representação da associada C. Novais

Secretário da Mesa da Assembleia-Geral de

(Irmãos), Lda, o Sr. Humberto Novais foi

1990-92 e 1996-98. Destacou-se ainda como

membro da Direção da IACA, primeiro como

Presidente da Direção daquela organização,

Tesoureiro e depois como Vogal, nos Manda-

nos Mandatos de 2014-16 e 2017-19.

tos de 1974-76, 1976-78, 1985-87 e 1988-89,
exercendo ainda os cargos de membro do
Conselho Fiscal no Mandato 1989-90, Secretário da Mesa da Assembleia-Geral entre
1982-84 e Presidente da Assembleia-Geral
da IACA entre 2009 e 2011.
Na CAIACA, para além de Fundador, em
1972, exerceu os cargos de Diretor nos triénios 1975-77, 1987-89 e 2011-13, tendo sido

A Indústria, a IACA e a CAIACA perdem um
bom amigo, de tantas reflexões e ensinamentos, e o Setor fica seguramente mais
pobre.
Aos amigos e familiares, os Órgãos Sociais
da IACA e os seus colaboradores enviam os
Sentidos Pêsames.
Paz à sua Alma. Que Descanse em Paz.

O PERCURSO DO SR. HUMBERTO NOVAIS NA CAIACA
E O SR. HUMBERTO QUE NÓS CONHECEMOS!
Dotado duma excelente cultura quer intelectual quer de Vida, um

Destacou-se ainda como Presidente da Direcção desta organização

Ser humano impar, partilhou o seu conhecimento com todos quan-

nos mandatos de 2014-2016, 2017-2019.

tos com ele privaram.
Em relação à CAIACA foi um acérrimo defensor da sua constituição
em 1972, quando a Industria concluiu que necessitava duma estrutura
que fosse o seu apoio.
Mais tarde e também por grande interesse do Sector e quando
se pensou na construção de uma Fábrica de Sacos, para o embalamento das rações, à época nas mãos de uma empresa, pelo que
seria fundamentar a CAIACA ter a sua unidade fabril, foi mais
uma vez o Sr. Humberto Novais, na altura Director, um acérrimo
apoiante desta iniciativa cujo projecto se veio a concretizar em
1980/1981.

Esteve portanto uma grande parte da vida da CAIACA nos seus Orgãos
Sociais, ajudando a sua sustentação e consolidação.
O Sr. Humberto que nós conhecemos era uma pessoa sempre disponível, pronto a ouvir atentamente as questões que lhe eram colocadas, apresentando sugestões quanto à solução, sugerindo mesmo
os pontos fundamentais a realçar para melhor entendimento das
complexidades.
Era de comunicação muito fácil, atendendo à sua personalidade empática, delicada e muito educada, gostando de partilhar experiências
pessoais, e geralmente de forma bem humorada.

Para além de Fundador da CAIACA em 1972, exerceu os cargos de
Director nos triénios 1975-1977, 1987-1989 e 2011-2013, tenho sido

Fica-nos na memória todo o saber e amizade que sempre soube

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de 1990-1992 e 1996-1998.

transmitir.
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ÓRGÃOS SOCIAIS DA IACA COM NOVOS MEMBROS
Os Órgãos Sociais da IACA têm novos membros, na sequência da saída de duas personalidades de referência na vida da Associação ao
longo dos últimos anos: o Dr. Alfredo Santos,
que ocupava o lugar de Presidente do Conselho Fiscal, e o Engº João Barreto, membro da
Direção da IACA e Presidente da Secção de
Pré-Misturas e Aditivos (SPMA).
O Dr. Alfredo Santos, foi substituído pelo Dr.
Carlos Ruivo, como Presidente do Conselho
Fiscal, em representação da associada NUTRICAMPO, enquanto o Engº João Barreto cedeu
o lugar na Direção ao Dr. Davide Vicente,
em representação da empresa TECNIPEC,
tendo ambos tomado posse no passado mês
de março.
Tive a honra de trabalhar muito de perto com
o Dr. Alfredo Santos, que iniciou funções na
IACA em 2006. Homem de contas certas, de
rigor e sempre atento, motivador e empenhado, de grande carácter e sempre frontal,
honrando e prestigiando os Órgãos Sociais da
IACA e o movimento associativo em geral nos
15 anos de dedicação pessoal e profissional.

Muito Obrigado em nome da Direção da IACA
e dos seus colaboradores.
Quanto ao Engº João Barreto, tivemos a oportunidade de escrever um texto na anterior
Revista “Alimentação Animal”, agradecendo
igualmente todo o empenho e dedicação à
IACA, à Direção da SPMA, na qualidade de
Presidente, regressando agora à Secção de
Pré-Misturas e Aditivos, como representante
da TNA.
Damos as boas-vindas aos novos membros,
com a certeza de que continuarão o excelente
trabalho dos seus antecessores. Estarão
certamente à altura das funções, sobretudo

Carlos Ruivo

Alfredo Santos

neste momento de enorme exigência profissional e pessoal.
Recordamos que o Conselho Fiscal é assim
constituído por Carlos Ruivo (Nutricampo),
Jorge Fernandes (Rações Zêzere) e Francisco
Barreiro da Silva (RicoGado) e que a Direção
da IACA pelo seu Presidente José Romão
Braz (Finançor), e os Vogais, António Isidoro
(Sorgal), também Diretor-Executivo, Cristina
de Sousa (Raporal), António Santana (Nanta),
Avelino Gaspar (Racentro), Davide Vicente
(Tecnipec) e Ulisses Mota (Avenal Petfood).
Os atuais Órgãos Sociais da IACA estarão em
funções até 31 de dezembro de 2023.

Davide Vicente

João Barreto

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)
Tel. (+351) 232 880 020 | Fax. (+351) 232 880 021 | geral@din.pt | www.din.pt
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CONCLUSÕES DO WASTE2VALUE
INTERNATIONAL CONGRESS
Ribeiro (Federação Portuguesa das Associações Avícolas) e Fernando Rocha (Ibero Massa
Florestal, S.A.).
Cada interveniente realizou abordagens específicas ao tema geral da Mesa Redonda, de
acordo com a sua experiência profissional e
atividade sectorial, focando-se em (sem esgotar estas ideias):

Em 17 de novembro de 2021 decorreu, em
formato online, o Congresso Internacional
Waste2Value.
Esta realização culminou o projeto Waste2Value, uma parceria do GO – Grupo Operacional Waste2Value da Rede Rural Nacional,
coordenado pela ADDLAP – Associação de
Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva,
envolvendo 9 parceiros, o Instituto Politécnico
de Viseu, a Universidade de Aveiro, e mais seis
organizações empresariais do Centro de Portugal (Ancose, Ervital, Indumape, Ovargado,
Silvex e a Vasco Rocha Pinto).
Neste projeto pretendeu-se investigar soluções
que contribuam para resolver o problema do
desperdício de alimentos ao longo da cadeia
de valor, promovendo o aproveitamento e valorização de subprodutos da produção agrícola
e da indústria agroalimentar, criando de forma
sustentável novos processos e produtos a
serem utilizados numa alimentação animal mais
saudável, no tratamento de efluentes animais
e em bioplásticos.
O projeto Waste2Value foi considerado um
case study no âmbito da Bioeconomia pela
European Network for Rural Development
e ganhou, em 2019, o prémio “Empreendedorismo e Inovação” do Crédito Agrícola, na
categoria de “Inovação em Parceria: Grupos
Operacionais”. Na página web pode consultar
mais informações sobre este projeto (http://
waste2value.pt/index.php).
Neste Congresso estiveram presentes 132 congressistas de 6 países, com a apresentação de
14 comunicações orais, 14 comunicações breves e 16 pósteres, num total de 44 trabalhos.
Foi apresentada uma sessão plenária, onde se
resumiram os principais resultados obtidos
ao longo das diversas atividades do projeto
Waste2Value.
Foram apresentadas 3 palestras principais por
investigadores internacionais sobre a utilização de novas tecnologias para a valorização de
subprodutos vegetais, a utilização de subprodutos de brócolos como fonte de compostos
bioactivos e a utilização de biorefinarias no
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desenvolvimento de cadeias de valor de baixo
impacto na produção de bioprodutos.
Dos trabalhos apresentados, enquadrados nas
áreas “Subprodutos como ingredientes alimentares/alimentos”, “Biomateriais sustentáveis”,
“Gerando benefícios ambientais” e “Soluções
de mitigação na produção de resíduos”, destacamos a discussão sobre as seguintes temáticas abordadas:
• Caracterização físico-química de subprodutos
de origem vegetal
• Propriedades antioxidantes, antimicrobianas,
anti-inflamatórias, antigenotóxicas e citoprotetoras, herbicidas de subprodutos ou compostos bioactivos
• Novas estratégias de valorização dos subprodutos em ingredientes alimentares funcionais
• Utilizações específicas dos bioprodutos
• Produção e utilização de biochar como adsorventes de substâncias, microrganismos e gases
• Técnicas de extração de compostos bioativos dos subprodutos de origem agrícola e
agroindustrial
• Modelação técnica, económica, ambiental e
social de valorização dos fluxos de resíduos
agro-alimentares
• Produção de bioplásticos
• Circularidade dos materiais como fontes de
energias renováveis
• Produção de novos materiais para embalagens
• Efeito da suplementação alimentar de subprodutos de plantas aromáticas e outros vegetais
na produtividade animal
• Soluções de biorefinaria para aumento da eficiência na valorização de sub-produtos
A mesa-redonda final, sob o tema “Como a
economia circular beneficia as empresas”, com
a moderação da Coordenadora da Rede Rural
Nacional, Maria Custódia Correia, contou com
a participação ativa de Inocêncio Amorim (Produção Distribuição Hortícola Litoral, Lda), Jaime
Piçarra (Associação Portuguesa dos Industriais
Alimentos Compostos para Animais), Pedro

• Resíduos/subprodutos resultantes dos processos agrícolas e agroindustriais: os problemas
na sua eliminação e a potencial valorização
• A utilização/valorização de subprodutos como
estratégia de redução de custos e incorporação em alimentos compostos/dietas alimentares para animais
• As motivações para a utilização de alimentos compostos para animais que têm na sua
composição bioativos produzidos a partir de
subprodutos orgânicos, com implicação na
performance produtiva e saúde animal
• A possibilidade de utilização de subprodutos na
produção de biochar e sua utilização em diferentes setores económicos, nomeadamente
nos solos agrícolas e alimentação animal
• O enquadramento estratégico empresarial
relativamente aos desafios que se impõem
nomeadamente com a Estratégia Europeia
Farm2Fork, a Agenda 2030 sobre os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e o Plano de
Ação Europeu One Health, onde se enquadra a
estratégia de produção animal antibiotic-free,
e o Pacto Ecológico Europeu
Foi, assim, perspetivado o futuro do agronegócio no âmbito da economia circular, lançando o
desafio da agregação dos grupos de conhecimento (agricultura, indústria, investigação) na
evolução sustentada da utilização e valorização
dos sub/co-produtos de origem agroindustrial
no nosso país, através da partilha de atividades realizadas, contemplando um espaço de
aproximação e troca de experiências entre
os diferentes agentes de investigação, setor
produtivo e entidades públicas com responsabilidades nos setores.
Podemos contar, com este projeto, reforçado
pela discussão e rede gerada por este congresso, a preparação de futuras parcerias no
âmbito dos novos programas-quadro para continuar esta abordagem para um melhor aproveitamento de subprodutos dos setores agrícola
e agroindustrial e sua conversão em recursos
e novas matérias-primas, contribuindo para a
sustentabilidade da cadeia de valor agroalimentar e concretização dos objetivos do Pacto
Ecológico Europeu 2030.

TRABALHAMOS
PARA
SI
Confie num dos maiores
produtores mundiais
de minerais
orgânicos
FORNECEMOS MAIS
DE 120 PAÍSES
As nossas soluções de nutrição
são produzidas de acordo com
rigorosos padrões de qualidade
em unidades industriais
estrategicamente localizadas
em diversas regiões do mundo.
A Alltech investe recursos avultados
na investigação e desenvolvimento,
na produção e no controlo de
qualidade de minerais orgânicos.

CALIFÓRNIA
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KENTUCKY
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BANGKOK
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INÍCIO EM 2022

Alltech Portugal
Parque Empresarial Primóvel,
Estrada Terras da Lagoa, Edifício A3 – 2º C
2635-595 Rio de Mouro

219 605 510

infoportugal@alltech.com
AlltechEurope
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RAWDATA E ALLTECH® UNEM ESFORÇOS
PARA A DIGITALIZAÇÃO DO SETOR AGRO EM
PORTUGAL E ESPANHA
A tecnologia como solução
Desde os primórdios da agricultura, o engenho
humano recorreu à tecnologia para melhorar.
A digitalização e o uso de soluções agrotecnológicas é o passo seguinte do processo.

Sobre a Alltech Crop Science:

A Alltech Crop Science Iberia, divisão agrícola
da Alltech, líder mundial em biotecnologia, e
a RawData, empresa dedicada ao desenvolvimento tecnológico do setor agroalimentar,
anunciam acordo de colaboração para dar
apoio ao seu canal de distribuição em Portugal e Espanha.
Com este acordo, a RawData proporcionará
os seus serviços de digitalização a uma
empresa com mais de 40 anos de experiência no setor agroalimentar, com uma equipa
em crescimento de mais de 6000 colaboradores a nível mundial, presente em mais de
120 países.
Esta parceria facilitará a classificação e digitalização de dados, bem como a assessoria
técnica sobre as tecnologias da Alltech Crop
Science. Este acordo demonstra o compromisso de ambas as empresas em aumentar
a eficiência do setor agroalimentar através
da digitalização.
O CEO e fundador da RawData, Albert Duaigües, sublinha a importância desta parceria:
“Durante décadas a Alltech demonstrou a
sua intenção de contribuir para uma agricultura mais sustável a nível mundial. Esta
parceria resulta de uma visão comum para
o futuro do setor, baseada no respeito pelo
passado e no desejo de aumentar a eficiência no campo”.
Jomi Bernad, Diretor Regional da Alltech
para a Península Ibérica, afirma: “Este projeto
reforça o princípio orientador da empresa e
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o nosso compromisso com o meio ambiente,
impulsionando a inovação para melhorar a
rentabilidade e a sustentabilidade dos agricultores de Portugal e Espanha”.

Acordo pelo meio ambiente
Tanto a RawData como a Alltech partilham
a ideia de que proteger o meio ambiente é
crucial para o futuro da agricultura.
Planet of Plenty é uma iniciativa da Alltech,
cujo compromisso é ajudar os agricultores a
ser mais eficientes, dotando-os das melhores
soluções para reduzir a Pegada de Carbono.
Por seu turno, a RawData nasceu como uma
solução agrotecnológica integral vital para o
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Por isso, as duas empresas decidiram otimizar uma solução de cálculo da sustentabilidade ambiental específica para o setor
agroalimentar.

Uma visão comum
Ambas as empresas partilham de uma visão
comum sobre o futuro da agricultura sustentável, assente em dois pilares:

Recursos finitos
Necessitamos de produzir alimentos suficientes para evitar a fome no mundo e, ao mesmo
tempo, proteger os nossos ecossistemas.
Devemos encontrar um caminho para conseguir, simultaneamente, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental.

Fundada em 1980 pelo Dr. Pearse Lyons, cientista e empresário irlandês, a Alltech é uma
empresa que oferece tecnologias de ponta a
um setor tradicional, a agricultura e a pecuária. As nossas soluções melhoram a saúde e
a nutrição das plantas e dos animais, resultando em alimentos mais nutritivos para as
pessoas, bem como num menor impacto no
meio ambiente.
Graças ao seu conhecimento e grande experiência em fermentação de leveduras, fermentação em estado sólido e em nutrigenómica,
a Alltech é um dos principais produtores de
suplementos derivados de leveduras, minerais orgânicos, matérias-primas, pré-misturas e rações.
Junto com os nossos mais de 6000 talentosos
colaboradores em todo o mundo, trabalhamos
para conseguir um planeta de abundância
graças à nossa iniciativa “Working Together
for a Planet of Plenty™”. Mediante a implementação de novas tecnologias, a adoção das
melhores práticas na gestão das explorações
agropecuárias e o engenho próprio do espírito humano, acreditamos que um planeta de
abundância está ao nosso alcance.
A Alltech é uma empresa familiar, o que nos
permite adaptar-nos rapidamente às necessidades emergentes dos clientes e continuar
focados na inovação. Com a sede localizada
nos arredores de Lexington (Kentucky, EUA),
a Alltech conta com uma forte presença em
todas as regiões do mundo.
Para mais informação visite: https://global.
alltech.com/portugal/
Siga-nos nas redes sociais em Facebook e
LinkedIn.

Sobre a RawData
A agricultura é um setor de grande importância para o desenvolvimento humano.
Atualmente enfrenta novos desafios, como
a digitalização. O processo já começou e

será fundamental para garantir um aumento
da produtividade, que evite o desperdício de
recursos e o excesso de poluição.
Sob a premissa de digitalizar o setor agrícola
para garantir a sua sustentabilidade, a RawData foi fundada em 2018.
Anos mais tarde, os seus objetivos mantêm-se
os mesmos: criar um software eficiente que
reduza a incerteza na tomada de decisões,
facilite o trabalho do agricultor e aumente a
produtividade do campo.
A RawData nasceu da combinação entre a
paixão pela agricultura e pelo campo e o
conhecimento de que a digitalização do setor
é a forma de garantir a sua sobrevivência.
A união entre a RawData e a agricultura está
presente desde a fundação da empresa. Desde
o primeiro momento, os seus fundadores têm
estado ligados à agricultura. Albert Duaigües,
fundador e CEO da empresa, é a quarta geração de uma família de agricultores dedicados
à olivicultura.
Localizados em Juncosa de les Garrigues, na
Catalunha, estão ligados ao campo há mais
de 100 anos.

Por seu turno, David Olmo, fundador da RawData, também esta ligado à agricultura desde
que nasceu: pertence à quarta geração de
uma família dedicada à produção de azeite,
em Jaén, há mais de um século.
Por isso, quando ambos se conheceram a
comunhão foi perfeita: “Com o Albert foi um
‘casamento’ à primeira vista. Ambos queríamos fazer um projeto que contribuísse
para as pessoas e que tivesse um impacto
positivo. Fizemos alguns primeiros testes
de campo com empresas agrícolas que correram muito bem.
Lançamo-nos no desafio e desde então temos
resultados muito positivos. Os nossos clientes fazem-nos sentir que tomámos o caminho
certo e criámos algo que acrescenta valor”,
resume David Olmo.
Nestes três anos, a RawData desenvolveu um software agrícola disponível para
computadores e smartphones capaz de
oferecer uma solução abrangente aos seus
clientes.
Cada vez mais empresas agrícolas estão a
tirar partido das suas múltiplas funcionali-

dades: relatórios inteligentes, previsões de
colheitas, imagens de satélite, controlo de
custos, assinatura de reconhecimento facial
e estações meteorológicas virtuais.
Desde a sua fundação, a RawData tem registado um grande crescimento, hoje está presente em três continentes (Europa, Ásia e
América) e já digitalizou mais de 15.000 utilizadores em todo o mundo.
Graças ao método RawData, muitas empresas
agrícolas conseguiram aumentar a sua produtividade e poupar tempo e dinheiro.
A partir do telemóvel, os profissionais do
setor agrícola conseguem gerir a sua exploração agrícola e tomam melhores decisões
graças ao facto de que os dados de previsão
das colheitas ajudaram a reduzir a sua margem de erro para 5%.
A solução de agrotecnologia da RawData consegue digitalizar a agricultura de uma forma
simples e eficiente. Graças ao aumento da
produtividade e à melhor tomada de decisão, conseguimos fazer progressos no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável definidos pela ONU.
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7 ANOS A ALIMENTAR CÃES E GATOS COM
A GARANTIA DE QUALIDADE PETMAXI
“Sonhámos e fizemos acontecer. Não ficamos por aqui”
A petMaxi foi inaugurada a 13 de fevereiro
de 2015, dando início oficial ao arranque da
fábrica de alimentos para cães e gatos que
prometia trazer aquilo que de melhor se faz
no mundo na indústria pet, juntando ao que
de melhor há em Portugal.
Aquando da sua inauguração Luís Guilherme,
Administrador e CEO da empresa, prometia o
que se cumpriu em apenas 4 anos.
Excertos do discurso de inauguração em 2015
“(...) hoje é uma realidade e ambicionamos
não ficar por aqui e podermos realizar outros
investimentos complementares ao nosso
negócio, nomeadamente húmidos ou snacks, criar mais postos de trabalho, fazer a
economia crescer, assim os Portugueses
nos queiram dar a sua preferência na hora
de comprarem.”
“Estamos ávidos de esgotar a nossa capacidade produtiva e fazer novos investimentos,
assim o mercado o queira. Queremos rapidamente começar a trabalhar em 3 turnos
e contratar novos colaboradores.”
“(...) vai ser conhecida como uma empresa
inovadora, que irá brevemente começar a
colocar no mercado produtos inovadores,
de grande qualidade a preços justos e
competitivos. Uma das nossas preocupações será a longevidade dos animais e o
seu bem-estar.”

“Somos uma empresa portuguesa, que irá
gerar riqueza direta e indireta para a nossa
terra, região e para o nosso País.”
Em 2021, a petMaxi atingiu um volume de
faturação superior a 29 milhões de euros.
Ainda este ano a petMaxi lança uma visita
virtual online à fábrica. Em 2021 na maior
feira da europa do setor pet apresentou um
protótipo da mesma e foi um sucesso entre
os visitantes.
“Continuamos com a mesma garra do início
e confiantes de que ainda podemos trazer
mais benefícios ao setor de alimentos de
animais de companhia, em Portugal” afirma
Luis Guilherme.

7 factos petMaxi
1. 	 A petMaxi iniciou em 2015 com 10 colaboradores. 7 anos depois conta com 55;
2. 	Em 2016 a petMaxi organizou uma petição
online para redução do IVA nos alimentos
para animais de companhia, em que confrontava a diferença da taxa máxima (23%)
em Portugal com a taxa mínima usada na
vizinha Espanha (10%). Esteve presente
na Assembleia da Républica na defesa da
causa da qual promete manter-se ativa;
3. 	Exporta mais de 40% da sua produção e
já está presente em 31 países nos diversos
continentes;

4. 	Já doou mais de 238 mil quilos de ração
a associações de animais desde 2015;
5. 	 Atualmente, detém 7 marcas comerciais,
estando previsto o lançamento de uma 8a
marca de alimentos secos ainda este ano;
6. 	A unidade fabril da petMaxi conta atualmente com 2 linhas de produção. Em poucos anos esgotou a capacidade da 1a linha
de produção, tendo investido mais de
5 milhões de euros numa 2a linha para
permitir uma duplicação da capacidade
produtiva e um reforço na qualidade dos
produtos;
7. 	 A redução da pegada carbónica produtiva
é um dos principais focos da petMaxi,
tendo vindo a tomar diversas iniciativas
que possam contribuir para este objetivo,
entre os quais a certificações ambiental e
energética já em fase de implementação; a
eliminação dos packs de embalagem e do
plástico que envolve as paletes. Está também em decurso a alteração do material
de packaging para materiais mais amigos
do ambiente de todas as embalagens até
ao final de 2023.

A petMaxi é uma empresa 100% portuguesa, localizada em Ferreira do Zêzere, que fabrica alimentos para cães e gatos. Inaugurada em fevereiro de 2015, está vocacionada para o
fabrico de alimentos premium e super premium, com introdução de ingredientes frescos.
Com o slogan “Feeding Happiness”, tem como principal preocupação ajudar a garantir a saúde e bem-estar dos animais e dos seus tutores.
A petMaxi é certificada pela IFS Food desde 2017, tendo vindo a renovar todos os anos com a nota mais alta – Higher Level. Atualmente está em implementação a certificação
energética e ambiental.
Marcas: happyOne Mediterraneum; happyOne Premium; happyOne; Domus; EnergyPet;Campeão e Rufia
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SOJAGADO APOIA INVESTIGAÇÃO SOBRE
EFEITOS DO LEITE NA SAÚDE
SOJAGADO (SORGAL) contribui para o desenvolvimento de um projeto
de investigação científica sobre os efeitos do consumo de leite na saúde
preventiva humana.
Os produtores de leite enfrentam vários desafios que influenciam a
atividade do setor, tal como a crescente desconfiança do consumidor
em relação à importância do consumo de leite, embora esta não seja
suportada cientificamente. A SOJAGADO (SORGAL) apoia a bolsa
de doutoramento em ambiente empresarial com a referência PD/
BDE/135539/2018 (Programa SANFEED – Sustainable Animal Nutrition
and Feeding), que pretende produzir conhecimento científico sobre
aspetos nutricionais da digestão de leites de diferentes sistemas de
produção e o papel do leite na proteção do sistema digestivo contra
agentes oxidantes. Apesar da relevância fisiológica do tema, os ensaios
com seres vivos nem sempre podem ser usados para avaliar o efeito
protetor de alimentos, pois estes ensaios envolvem a administração
de agentes lesivos à saúde. Por forma a contornar este aspeto, neste
projeto, são usados modelos padrão de digestão humana in vitro e
células do sistema digestivo e do sistema imunitário.
O projeto teve início em janeiro de 2018 e os primeiros resultados
foram recentemente publicados na revista internacional com arbitragem científica “International Dairy Journal” (“Effect of skimmed milk on
intestinal tract: Prevention of increased reactive oxygen species and
nitric oxide formation” https://doi.org/10.1016/j. idairyj.2021.105046).
Neste trabalho, foi avaliado o efeito do leite magro, após simulação
da digestão gastrointestinal (método padrão INFOGEST descrito por
Minekus et al. 2014), na prevenção do aumento de espécies reativas
de oxigénio e na formação de óxido nítrico num modelo celular do
trato intestinal. De forma a representar as regiões leiteiras e indústrias dos lacticínios do mercado português, foram selecionadas várias
marcas de leite magro UHT. Independentemente da composição em
aminoácidos e minerais dos leites analisados, verificou-se uma neutralização do aumento de espécies reativas de oxigénio em células
epiteliais intestinais expostas a peróxido de hidrogénio, bem como
semelhante atenuação da formação de óxido nítrico em macrófagos
estimulados por lipopolissacarídeo, pelos leites após digestão in
vitro. O leite magro UHT é um produto rico em nutrientes com efeitos
antioxidantes e o presente estudo demonstra o papel deste alimento
como matriz completa, ou seja, para além das suas proteínas com
perfil adequado em aminoácidos, minerais e outros compostos antioxidantes, na proteção do aumento de espécies reativas de oxigénio e
na formação de óxido nítrico num modelo celular do trato intestinal.
Comprovar a existência de um efeito protetor a nível celular não significa que esse efeito ocorra em todo o organismo, contudo estudos
recentes têm referido que a formação excessiva de espécies reativas de oxigénio e de óxido nítrico está na origem de doenças intestinais (por exemplo, síndrome do intestino irritável) e sistémicas (por
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exemplo, esteatose hepática não alcoólica). Os agentes agressores
associados ao aumento da produção de espécies reativas de oxigénio
a nível intestinal incluem o álcool, metais pesados e gorduras trans
não naturalmente presentes nos alimentos.
Conhecer os efeitos protetores, a nível do trato gastrointestinal, do
consumo de leite é relevante no contexto atual de desconfiança do
consumidor em relação a este alimento e mais trabalhos científicos
estão a ser desenvolvidos pela SORGAL, ICBAS-UP (Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto) e FF-UP
(Faculdade de Farmácia, da Universidade do Porto), nomeadamente
estudos sobre os aspetos nutricionais da digestão de leites gordos
de diferentes sistemas de produção aplicando o mais recente método
padrão INFOGEST de simulação de digestão gastrointestinal descrito
por Mulet-Cabero et al. (2020).
Rui Alves,
Eng. Zootécnico e Diretor
Comercial da Sojagado

PREMIX, ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS E
PECUÁRIAS LDA. – UMA BIOGRAFIA
A empresa foi constituída no dia 21 de janeiro de 1981 em Viana do
Castelo.
Seus impulsionadores iniciais foram: Marc Vercaemst, belga, engenheiro agrónomo e nutricionista por excelência, empresário e visionário
no seu ramo profissional; tinha sido diretor duma fábrica de rações
em Vigo, Espanha e conhecia o Norte de Portugal. Posteriormente
ficou diretor de uma fábrica de pré-misturas na Bélgica. Ingrid Van
Dorpe, belga, engenheira industrial química, trabalhou desde março
1974 nesta fábrica de pré-misturas; José Marques da Cunha, de Alvarães, onde os seus laços familiares à região ajudaram a escolher Viana
do Castelo como local de eleição para estabelecimento da empresa.
Atualmente, a Premix, Especialidades Agrícolas e Pecuárias Lda, pertence a Ingrid Van Dorpe, e seus dois filhos.
Partindo da experiência e conhecimentos dos seus fundadores, a
empresa desenvolveu o seu trabalho no campo da nutrição e criação
animal em Portugal, países da U.E., Ásia, América do Sul e Palops.
Premix Lda. sempre participou e participa em congressos de nutrição animal pois o desenvolvimento e evolução nessa área não pára.
Temos parcerias na área da investigação com universidades nacionais
e estrangeiras para estudar, testar e desenvolver novas técnicas ou
composições e produtos, assim como o melhor aproveitamento de
matérias-primas e aplicar a economia circular, para, de uma forma
eficaz servir melhor os nossos clientes.
Junta-se atualmente os temas importantes do nosso setor: a segurança alimentar e a sustentabilidade em todas as nossas atuações,
assim que a nossa ‘formação’ é permanente.
Nosso laboratório de análises físico-químicas analisa matérias-primas,
rações e ingredientes para nós e nossos clientes.
Assim é o dia-à-dia da Premix Lda.:
Estudar permanentemente a nutrição animal, sua investigação, seus
novos produtos.

Aplicar este conhecimento adquirido nas suas pré-misturas e complementos alimentares, que fabricamos e vendemos.
Temos composições ‘clássicas’ e diariamente composições novas,
renovadas ou modernas.
Formular alimentos ou rações, onde as pré-misturas são aplicadas.
Apoio aos nossos clientes na área da Nutrição Animal com apoio
veterinário e laboratorial através de parcerias com vários agentes
económicos.
Desde há vários anos, temos apoiado a vida social na nossa região
através de apoios a Associação Desportiva e a Associação musical.
Viana do Castelo, fez 174 anos, no passado dia 20 de janeiro 2022;
naquela ocasião, atribuem um Diploma de Pessoa, Organização, Instituto ou Empresa de Mérito a quem eles acham que ‘merece’.
A Premix, em 21 de janeiro 2021, fez 40 anos, e a Câmara achou que
merecemos, e atribuiu-nos o diploma, pela nossa presença, nosso
trabalho e dinamização da economia vianense.
Ficamos muito felizes e sentidos com este reconhecimento.
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JANEIRO

04

• Reunião Código Boas Práticas (EZN, FeedInov)
• Sessão “Regadio em Portugal – desafios para a próxima década” do Instituto Superior de
Agronomia (virtual)
• Reunião com CONSULAI (SANAS)
• Sessão de Esclarecimento IACA/DGAV sobre Medicamentos Veterinários e Alimentos Medicamentosos: O que vai mudar com a nova Legislação? (virtual)
• Reunião EXCOM da FEFAC (virtual)
• Reunião de Direção da FIPA
• Sessão “Resiliência do Setor dos Cereais: planos de contingência para antecipar ruturas” da
ICG Grains Forum (virtual)
• Reunião com DGAV sobre Alimentos Medicamentosos em Animais de Companhia (virtual)
• Reunião com DGAV sobre Avaliação do Inquérito “Fontes de proteína em alimentação animal”
• Webinar USSEC sobre Clima e Carbono
• Sessão “Estratégia do Prado ao Prato: quais os instrumentos políticos necessários para atingir
os objetivos?” da Euroactiv (virtual)
• Reunião do GT "Alimentos Medicamentosos" (virtual)
• Sessão de esclarecimento ISOlutions para Secretários e Presidentes do IPQ (virtual)
• Fórum das Associações da FIPA
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27
28
31

Data

FEVEREIRO

01
03
04
07
08
09
10
14
16
17

• Comité de Alimentos para Peixes da FEFAC (virtual)
• Comité Gestão da Segurança de Alimentos para Animais da FEFAC (virtual)
• Reunião de Direção IACA (Lisboa)
• Reunião com GPP sobre Desflorestação (Ministério da Agricultura, Lisboa)
• Plenário de Suinicultores (Leiria)
• Comité Produção Industrial Alimentos Compostos da FEFAC (virtual)
• Comité COMP da FoodDrinkEurope (virtual)
• Fórum das Associações da FIPA (virtual)
• Reunião de Direção da FIPA (virtual)
• Comité Sustentabilidade da FEFAC (virtual)
• Reunião do Colégio de Diretores-Gerais da FEFAC (virtual)
• XIV Jornadas de Formação para Responsáveis de Qualidade das Fábricas de Gális “Novo Regulamento dos Alimentos Medicamentosos – novidades e aplicações práticas” da AGAFAC (virtual)
• Reunião EXCOM da FEFAC (virtual)
• Sessão “Os impactos não intencionais dos padrões de sustentabilidade Europeus nos sistemas
agroalimentares” da ELO (virtual)
• Task Force Rotulagem Verde da FEFAC (virtual)
• Formação sobre Normalização 2022 – Boas Práticas de Liderança e Gestão de Comissões
Técnicas do IPQ (virtual)
• Conferência sobre Agricultura de Baixo Carbono (Embaixada de França, virtual)
• Reunião do GT "Alimentos Medicamentosos" (virtual)
• Reunião da FEFAC sobre Emergência e Segurança Alimentar (virtual)
• Entrega dos Prémios Porco D’Ouro (Montijo)
• Reunião CT 37 (Lisboa e virtual)

18
21
22
23
24
25

www.iaca.pt

EDITOR

28

Data

MARÇO

Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais – IACA

02
03

EXECUÇÃO DA CAPA

04

• Grupo de Diálogo Civil sobre a PAC, da Comissão Europeia/DG AGRI (virtual)
• Reunião do “Board” da FEFAC com presidência francesa da UE (Paris/híbrido)
• Reunião do “Steering Group” da FEFAC (Paris/híbrido)
• Assembleia-Geral Eleitoral da SPMA (Lisboa)
• Reunião com Diretora-Geral da DGAV sobre Abastecimento da Indústria da Alimentação Animal (virtual)
• Reunião do GT de Acompanhamento da Suinicultura (GPP, Lisboa)
• Reunião com os Secretários de Estado da Agricultura e Economia, SILOPOR, APIM e ACICO (Lisboa)
• Reunião Direção FeedInov
• Reunião da FEFAC sobre Emergência e Segurança Alimentar (virtual)
• Comité de Pré-Misturas e Alimentos Minerais da FEFAC (virtual)
• Comité de Nutrição Animal da FEFAC (virtual)
• XI Jornadas Internacionais de Suinicultura (IAAS-UTAD, Vila Real)
• Fórum das Associações da FIPA
• Reunião com Secretários de Estado Agricultura, Economia, ACICO, APIM e SILOPOR
• Assembleia-Geral da FILPORC
• Reunião da Direção da FIPA
• Comissão Consultiva dos Cereais e da Pecuária do GPP (Ministério da Agricultura, Lisboa)
• XIII Congresso Nacional do Milho (Santarém)
• Assembleia-Geral da FIPA (virtual)
• Reunião Direção IACA (virtual)
• Seminário “A Soberania Alimentar em Portugal”, AGRO, Braga
• Webinar USSEC sobre Perspetivas dos Mercados (Virtual)
• Assembleia-Geral do FeedInov (virtual)

Salomé Esteves
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REGULAMENTAR N.º 8/99, DE 9 DE JUNHO,
REPUBLICADO PELO DECRETO REGULAMENTAR
N.º 2/2009, DE 27 DE JANEIRO
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08
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23 e 24
23
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30

De acordo com o  RGPD, de 25/05/2018, a IACA reconhece e valoriza o direito à privacidade e proteção dos dados pessoais,
pelo que conserva esses dados (nome e morada) exclusivamente para o envio da Revista “Alimentação Animal”, que nunca
serão transmitidos ou utilizados para outros fins.
A qualquer momento, poderá exercer o direito de retirar esse consentimento  enviando-nos um e-mail para privacidade@iaca.pt

VOCÊ TEM A
AMBIÇÃO
DE CRESCER
NÓS TEMOS OS RECURSOS
PARA O APOIAR
Estamos aqui para o ajudar a
concretizar a ambição de crescer.
Temos um conhecimento profundo
de nutrição e produção animal,
sustentado em 100 anos de
experiência, na presença em 75
países e numa forte aposta em
Investigação.
Como seu parceiro de negócio,
queremos ser a força motriz do seu
crescimento, através das melhores
soluções nutricionais e mais
sustentáveis práticas de maneio.
Desta forma, cumprimos a nossa
missão de alimentarmos animais
saudáveis com responsabilidade.
De Heus, ao serviço da nutrição dos
seus animais.
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KEMZYME® PLUS dry
leva a digestibilidade
um passo mais à frente
Uma solução multi-enzimática*
para leitões e aves, concebida para:
 Adaptar-se a qualquer tipo de substrato
de alimentação
 Ser ativa em todo o trato intestinal
 Promover uma ótima saúde e
desempenho animal
 Economizar significativamente nos
custos de alimentação
* 3 NSPasas: xilanasa, celulasa, beta-glucanasa, 1
amilasa e 1 proteasa
Para saber mais contacte com o
representante local da Kemin:
214 157 500
Campo Grande 35 8ºD,
1700-087 Lisboa, Portugal

kemin.com/kemzyme
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