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editorial

No dia 8 de outubro de 2021 comemora-se o Dia 
Mundial do Ovo, em todo o mundo. Este evento anual 
homenageia o Ovo, um alimento altamente nutritivo e 
versátil, destacando a vasta gama de benefícios para 
pessoas de todas as idades.

O Dia Mundial do Ovo foi instituído pela IEC – Interna-
tional Egg Comission, em 1996, desde então celebra-se 
anualmente, sempre na segunda sexta-feira de outubro. 
Para marcar o 25º aniversário do Dia Mundial do Ovo, na 
ANAPO – Associação Portuguesa de Avicultores Produtores 
de Ovos decidimos desenvolver um conjunto de ações 
que vão desde uma ação junto das escolas do ensino 
pré-escolar e do 1º ciclo de todo o país, oferecendo fer-
ramentas lúdico-didáticas sobre o Ovo, informação atual 
e divertida sobre o alimento mais completo da Natureza, 
dinamização da página do Facebook da ANAPO com in-
formação importante sobre os Ovos e reedição do livro 
“O Meu Ovo” editado pela primeira vez em 2015.

Os benefícios dos Ovos para a saúde são sobejamente 
conhecidos, devido à sua gama de nutrientes, o ovo contém 
13 nutrientes essenciais, que o tornam num ingrediente 
saudável, nutritivo e acessível que pode ser integrado na 
dieta de pessoas em todas as fases da vida, incluindo 
bebés, crianças e adolescentes em crescimento, mulheres 
grávidas e lactantes ou idosos. Além do seu alto valor 
nutricional, os Ovos estão classificados pelo Instituto de 
Recursos Mundiais como uma fonte de proteína de baixo 
impacto ambiental sendo, por isso, uma opção alimentar 
única e sustentável.

Falando em sustentabilidade não posso deixar de referir 
que o setor da produção de ovos, participa ativamente 
para o cumprimento de 7 dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, aos 
quais se comprometeu com a promoção de um impacto 
significativo por meio de uma série de iniciativas de 
sustentabilidade assumidas globalmente e voluntaria-
mente, nomeadamente, ODS 2- Erradicar a fome; ODS 
3 - Saúde de qualidade; ODS 4 - Educação de qualidade; 
ODS 8 - Trabalho digno e crescimento económico; ODS 
12 - Produção e consumo sustentáveis; ODS 13 - Ação 
climática; e ODS – 17 - Parcerias para a implementação 
dos objetivos. Normalmente reduz-se a sustentabilidade 
ao cumprimento de questões ambientais, mais a sus-
tentabilidade vai muito para além disso, a produção de 
alimentos sustentável deve ser socialmente responsável, 
economicamente viável, deve garantir a saúde e o bem-
estar humanos e animal e a proteção do meio-ambiente.

Desta forma, a avicultura tal como a conhecemos atual-
mente, que tem especial foco na eficiência produtiva e 

na qualidade dos produtos, carne e ovos, está sujeita a 
novos desafios, bem-estar animal, redução do seu impacte 
ambiental e a sustentabilidade. A sustentabilidade e a sua 
mensuração são cruciais na definição da estratégia das 
empresas devido à crescente exigência dos consumidores, 
investidores, reguladores e colaboradores, mas também 
porque contribui para a sua eficiência operativa, gestão 
de riscos e diferenciação positiva face a concorrentes. 
Dentro deste contexto, o setor tem vindo a adaptar-se 
a estas mudanças, tem vindo a implementar práticas 
sustentáveis, especialmente no que respeita à utilização 
da água, eliminação de resíduos, produção e consumo 
de energia, bem-estar animal, saúde humana e animal 
e higiene. Há, no entanto, a necessidade de comunicar 
melhor e mostrar mais sobre estes feitos para contagiar 
todos aqueles que ainda estão céticos com a necessi-
dade da mudança e a oportunidade de inovar, também 
será necessário dar o próximo passo em matéria de 
sustentabilidade e passar à sua mensuração através da 
estratégia ESG “Environmental, Social and Governance”, 
uma métrica que se refere às boas práticas de negócios 
que visam critérios sustentáveis.

À semelhança do que tem sido a história do setor avícola 
nacional, este continuará a ser resiliente e a adaptar-se 
aos desafios que vão surgindo, cada vez mais desafian-
tes e difíceis de ultrapassar. Certo de que as decisões e 
ações que empreendemos a cada dia têm influência no 
futuro das empresas, da sociedade, do país e do planeta.
Os decisores têm o poder e a responsabilidade de in-
fluenciar positivamente o maior número de pessoas, 
alinhando os objetivos das organizações e despertando 
o melhor de cada um para atingir o melhor para todos.

Paulo Mota
Presidente da FEPASA



4

aves e ovos - nº 271 - julho/setembro 2021

A campilobacteriose é a zoonose mais notificada na 
União Europeia desde 2005 com 220682 casos confir-
mados em 2019, 942 dos quais registados em Portugal 
[1]. A manipulação ou o consumo de alimentos conta-
minados com Campylobacter jejuni e Campylobacter 
coli, especialmente carne de aves, é reconhecida como 
a principal via de infeção em humanos. 
Apesar de todas as medidas de controlo que têm sido 
implementadas ao nível dos estabelecimentos de 
produção avícola e no matadouro [2], Campylobacter 
ainda é detetado em carne de aves comercializada 
no ponto de venda ao consumidor final. Dado o ele-
vado consumo per capita e a elevada prevalência de 
Campylobacter, as carnes de aves são um importante 
veículo de exposição do consumidor a esta bactéria 
patogénica.
Campylobacter não cresce a temperaturas inferiores a 
30 ºC e é suscetível ao oxigénio atmosférico. Assim, a 
sua capacidade de crescimento fora de um hospedeiro 
animal e nos alimentos durante o seu processamento 
e armazenamento é reduzida. Contudo, a ingestão de 
um pequeno número de células (ca. de 500) é suficiente 
para causar infeção [3]. Assim, a contaminação cruzada 
(por exemplo, utilização dos mesmos utensílios para 
carne crua e outros produtos alimentares prontos a 
comer) e a má higiene na cozinha (por exemplo, não 
lavar as mãos ou limpar devidamente as superfícies/
utensílios) desempenham um papel importante na 
transmissão de Campylobacter. 
Os consumidores são alertados para os cuidados de 
higiene durante a manipulação de frango cru para 
não “espalhar” bactérias patogénicas na cozinha. No 
entanto, não é ainda muito claro até que ponto a pre-

Disseminação de Campylobacter 
nas cozinhas 

Paula Teixeira, 
CBQF - Centro de Biotecnologia e Química Fina
- Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, 
Universidade Católica Portuguesa, 
Rua Diogo Botelho 1327, 4169-005 Porto, Portugal

paração de alimentos crus, em particular as carnes, 
contribui para que Campylobacter “se espalhe” na 
cozinha, uma vez que a maioria dos estudos têm sido 
realizados em laboratório e não em cozinhas reais. 
No âmbito do projeto SafeConsume (https://www.
safeconsume.eu/), sociólogos, antropólogos e microbi-
ólogos visitaram 87 famílias em seis países (Portugal, 
França, Roménia, Hungria, Reino Unido e Noruega) 
para observar as suas práticas de higiene e avaliar a 
propagação de agentes patogénicos na cozinha durante 
a preparação de um jantar com frango e salada. Os 
participantes foram entrevistados e filmados, desde as 
compras até à limpeza da cozinha depois de prepararem 
a refeição, e foram ainda recolhidas amostras para 
análise microbiológica dos alimentos, dos utensílios 
e das superfícies da cozinha.

Grandes diferenças entre países

A ocorrência de agentes patogénicos em frango cru 
diferiu largamente entre países. Oito em cada dez 
frangos em França e Portugal estavam contaminados. 
Os números para a Roménia foram seis em cada dez 
e para o Reino Unido e Hungria sete em cada dez. 

biossegurança
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Menos de um em cada dez consumidores noruegueses 
levou frango contaminado para as suas cozinhas.
Campylobacter e Salmonella (apenas na Hungria) 
foram, principalmente, passadas do frango para as 
tábuas de corte - 23% das tábuas de corte foram con-
taminadas após a preparação do frango. Os exemplos 
de contaminação em outros locais, como esponjas, 
puxadores, maçanetas e banca, foram poucos, mesmo 
nos casos em que as pessoas não lavaram as mãos 
com água e sabão depois de terem tocado no fran-
go. A razão prende-se, provavelmente, com o facto 
de o número de bactérias patogénicas no frango ser 
normalmente baixo e a contaminação cruzada ser 
um problema nos raros casos em que o frango está 
fortemente contaminado [4].
Em Portugal, Campylobacter foi encontrado numa banca 
e num pano de cozinha. 67% das famílias portuguesas 
visitadas lavaram o frango na banca antes de o cozinhar. 
Número semelhante foi observado na Hungria e em 
todas as casas visitadas na Roménia. Esta prática não 
foi observada em França, Inglaterra e Noruega.
As práticas para evitar a contaminação da salada 
com bactérias patogénicas do frango variam de país 
para país. Por exemplo, a utilização da mesma tábua 
de corte e faca entre a utilização de frango cru e sa-
lada sem lavagem com água e sabão foi comum em 
Portugal e na Roménia, mas não nos outros países. 
Além disso, os pratos cozinhados também foram di-
ferentes. Por exemplo, os consumidores em França 
e Portugal prepararam maioritariamente pratos que 
não exigiam grande corte e manipulação do frango cru 
(ex. cozinharam frango inteiro ou utilizaram partes de 

frango pré-cortadas). Talvez por isso, não tenha sido 
encontrado Campylobacter em nenhuma das tábuas 
em Portugal e em França [4; 5].
Este estudo revela a necessidade de sensibilizar as 
pessoas, em todos os países europeus, para o facto de 
a carne de frango crua poder conter agentes patogé-
nicos e de como evitar a sua propagação na cozinha. 
Mas as mensagens de segurança alimentar têm de ser 
feitas à medida de cada país, tendo em conta tanto 
os níveis de contaminação do frango como os hábitos 
dos consumidores. Por exemplo, os consumidores 
ingleses e noruegueses podem imitar os consumi-
dores franceses e portugueses e comprar produtos 
adequados às suas receitas e que requerem menos 
manipulação. Os consumidores em Portugal, Roménia 
e Hungria poderiam beneficiar de mais informação 
sobre o risco que representa lavar o frango na banca”. 
E esta necessidade de comunicação será explorada no 
projeto Campyfree – Grupo Operacional ID 228 [3]: 
“Pela educação do manipulador no ponto de venda e 
do consumidor final com transmissão de conceitos de 
boas práticas desde o ponto de venda até à confeção 
de carne de aves conseguem-se induzir atitudes de 
boas práticas que muitas vezes falham e não são da 
responsabilidade dos operadores”.
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sustentabilidade

Vivemos uma era, designada por muitos como An-
tropoceno devido às alterações permanentes que a 
nossa espécie causou no planeta, incluindo a atual 
emergência climática [1,2,3].  
Dominamos o mundo numa lógica de extrair-transfor-
mar-consumir-descartar, o que tem causado danos ir-
reversíveis ameaçando a nossa própria sobrevivência. 
As evidências acumuladas são finalmente traduzidas 
em ações concretas, decorrentes de novas visões da 
economia [4] e legislação pioneira [5]. 
As transformações em curso são inevitáveis e, como 
expetável geram receios e trazem oportunidades. 
Assistimos a uma mudança de paradigma: de uma 
lógica de produção em massa, de unidades uniformes, 
em larga escala (modelo económico linear) para uma 
lógica de racionalização e reutilização de recursos, 
valorização do capital natural, e personalização de 
produtos e serviços (modelo económico circular). 
Portugal, como os restantes países da orla medi-
terrânica possui um território de orografia irregular, 
problemas de gestão de água que tendem a agravar-
se [6,7] e uma elevada agro-biodiversidade [8], que 
por um lado é uma fonte de riqueza (capital natural) 
mas por outro lado pode ser um fator limitante, 
enquanto matéria-prima (caso de raças autóctones) 
dado que a sua disponibilidade está ligada ao terri-
tório e condicionada por fatores geofísicos e outros. 
Por variadas razões, nos países do sul da Europa, 
a revolução industrial raramente se traduziu em 
sucessos económicos, enquanto os países do norte, 
com as suas reservas de carvão e petróleo e com 
as suas planícies férteis, prosperaram. Talvez tenha 
chegado a nossa oportunidade. A nova lei do clima e 
tendências de mercado emergentes, podem ser opor-
tunidades para PMEs do ramo alimentar, sobretudo 
se apoiadas técnica e financeiramente. Precisamos 
que este processo de transição seja eficaz. 

Sustentabilidade na avicultura: 
desafios e oportunidades da 
transição para a economia circular 

Amélia M Delgado (PhD) Embaixadora do Pacto Climático 
(Sistemas Alimentares Sustentáveis; Investigadora e Consultora) 

No contexto atual, além das oportunidades, há ainda 
que considerar ameaças, desde as diretamente de-
pendentes das alterações climáticas (fenómenos me-
teorológicos extremos, perdas de colheitas agrícolas, 
novas doenças), às criadas por instabilidade de franjas 
da sociedade (ex. danos patrimoniais causados por 
grupos organizados movidos por ideologias radicais).  
Sendo a migração para a economia circular1 um 
processo complexo, inevitável mas carregado de 
incertezas, o envolvimento de múltiplos atores 
(hélice quadrúpla: académicos, decisores políticos, 
produtores e consumidores), desde o levantamento 
de necessidades ao desenho de políticas, sua ade-
quada implementação, controlo e melhoria, pode ser 
crucial para o sucesso das medidas conducentes ao 
desenvolvimento sustentável.
Os padrões de consumo estão em evolução e as preo-
cupações com o impacto ambiental dos alimentos tem 

1 Economia circular é um modelo de produção e consumo 
que envolve partilha, “leasing”, reutilização, reparação, re-
formulação e reciclagem de produtos e materiais existen-
tes, enquanto for possível, com vista a aumentar o mais 
possível o ciclo de vida dos produtos. No caso das indústrias 
alimentares, os subprodutos de certas indústrias podem ser 
matérias-primas de outras, criando novas fontes de valor 
acrescentado e reduzindo os resíduos ao mínimo. 
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sustentabilidade

vindo a crescer sobretudo nas zonas urbanas, junto 
de camadas da população com níveis mais elevados 
de escolaridade e entre os jovens [9, 10]. 
As máquinas de marketing de grandes grupos econó-
micos têm tentado impor o conceito de “consumidor 
global”, a fim de uniformizar preferências, promovendo 
a comida rápida e os alimentos ultra-transformados, 
formulados a partir de um número reduzido de ingre-
dientes (derivados de palma, milho, soja), obtidos em 
geral à custa da destruição de floresta tropical, elevados 
níveis de desperdício e más condições de trabalho. 
Este sistema alimentar é insustentável, dos pontos de 
vista nutricional e ambiental e também nocivo a nível 
social, por potenciar a erosão de culturas ancestrais 
e deteriorar as condições para o desenvolvimento de 
pequenos negócios. É útil não esquecer a máxima 
“pensar global e agir local”. 
Retornando à crise climática, é importante referir que, 
em 2018, um americano produziu, em média, uma 
pegada ecológica de cerca de 17.6 t CO2, enquanto a 
pegada ecológica média de um português no mesmo 
período foi de 5.5 t CO2 [11]. Para além disso, alguns 
regimes alimentares tradicionais, de origem milenar, 
como a nossa Dieta Mediterrânica, são hoje conside-
rados como exemplo de boas práticas e estão na base 
de guias alimentares em inúmeros países. Partimos 
pois com vantagem ao trilharmos este novo caminho, 
numa lógica de melhoria contínua. 
É preciso sublinhar que nenhum país do mundo parece 
posicionado para cumprir integral e atempadamente 
os ODS, algo que depende da cooperação, destacada 
no ODS 17. Portugal aparece bem posicionado, com 

um índice de desempenho global de 77.7% (fig. 1), 
o que não significa que possamos abrandar o ritmo 
de aplicação das medidas de combate às alterações 
climáticas, uma vez que se trata de um problema 
sério e urgente. 
Numa abordagem de pormenor, a figura 1 evidencia 
pontos de melhoria, para os quais as empresas podem 
contribuir e que certamente lhes interessará numa ótica 
de negócio, alinhada com uma crescente relevância da 
sua responsabilidade social e ambiental, na promoção 
da sua imagem, reputação e resultados alcançados. 
Assim, ao analisar as métricas em que se baseia a 
figura 1, verifica-se que o mau desempenho no ODS 
2 se deve à prevalência de excesso de peso e obesi-
dade, com os correspondentes desequilíbrios a nível 
nutricional e risco acrescido de doenças. 
As empresas poderão agir sobre este ODS e simultane-
amente sobre o ODS 12 (produção e consumo respon-
sáveis) por exemplo através de marketing informativo 
e construtivo, parcerias com instituições académicas, 
para transferência de conhecimento, etc. Atividades 
essas que poderão simultaneamente contribuir para 
melhorar a resiliência e reputação da marca. 
No que respeita ao ODS 13 verifica-se que o problema 
reside essencialmente na importação de pegada de 
carbono, ou seja, na incorporação na cadeia de pro-
dução de matérias-primas e ingredientes provenientes 
de fornecedores que não respeitam a agenda 2030. 
Ora, tal como no caso da segurança alimentar, um bom 
processo de rastreamento permite prevenir a impor-
tação de problemas que, no mínimo e no curto-prazo, 
podem afetar a reputação da marca e condicionar o 

Figura 1: Desempenho 
nacional no que respeita à 
agenda 2030. Os desem-
penhos em cada um dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), 
calculados a partir de mé-
tricas pré-estabelecidas, 
estão representados a ver-
de, amarelo ou vermelho, 
consoante o seu grau de 
execução. 
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comportamento dos consumidores face ao produto. 
O setor da alimentação é pois complexo e deve ser 
abordado de uma forma holística. 
A bem do planeta e da saúde, a nossa alimentação 
deve ser variada, contribuindo quer para garantir 
a ingestão suficiente e diversificada de nutrientes 
e nutracêuticos, quer para salvaguardar a agro-
biodiversidade. Deverá ainda ser preferencialmente 
sazonal e local (se tal permitir também encurtar as 
cadeias de valor e reduzir distâncias percorridas no 
transporte e tempo de armazenamento, especial-
mente sob refrigeração).
Como pode observar-se na figura 2, a carne de 
aves e os ovos estão localizados a meio de ambas 
as pirâmides, significando que a sua ingestão em 
quantidades moderadas é recomendada e, em geral, 
o impacto ambiental da sua produção (do prado ao 
prato) é também ele moderado, sobretudo quando 
comparado com outras carnes. Posições extremadas 
de certas franjas de consumidores, não são, em 
geral, apoiadas por evidências científicas e são por 
vezes acompanhadas de distúrbios comportamen-
tais e psicossomáticos [12,13] cuja motivação pode 
provir, por exemplo, da necessidade de diminuir o 
consumo médio de carne, a nível global [14]. No 
entanto para atingir essa meta bastará seguir uma 
padrão alimentar sustentável, como as dietas asiática 
ou mediterrânica, que se destacam pela moderação 
e variedade (fig. 2), respeito pelas culturas locais e 
outros benefícios.  
O recenseamento agrícola de 2019 [15] revelou 
que as explorações avícolas têm vindo a criar mais 

Figura 2. Modelo da dupla 
pirâmide, para a dieta me-
diterrânica, conjugando as 
recomendações para uma 
alimentação saudável com 
o impacto ambiental dos 
mesmos alimentos; Fonte: 
Barilla Foundation & Research 
Unit on Nutrition, Diabetes 
and Metabolism, University of 
Naples Federico II, 2021. A 
one health approach to food, 
the Double Pyramid connec-
ting food culture, health and 
climate. 

valor por área útil, com implicações ao nível de um 
indicador relevante: a ocupação de terrenos agríco-
las (SAU). Examinando em detalhe, verifica-se que 
a maior parte da produção do setor corresponde a 
frangos de carne e ovos maioritariamente criados no 
solo ou em gaiolas melhoradas mas sem acesso ao 
exterior. A criação de efetivos em regime extensivo é 
de cerca de 2% e a proporção de outras aves (como 
perú, pato, codorniz, avestruz, pombo de carne) é 
igualmente baixa. Existe provavelmente margem 
para diversificação de produtos e adaptação do modo 
de produção, visando o equilíbrio entre requisitos 
de bem-estar animal, produtividade e preferências 
do consumidor. Contudo, a dicotomia entre modo 
de produção orgânico e modo de produção intensivo 
pode ser uma falsa questão (figura 3) e análises 
simplistas são por isso de evitar. 
A figura acima (fig. 3) representa o rácio de vários 
indicadores de impacto ambiental entre os modos 
de produção biológico e convencional, de forma 
a evidenciar as melhorias do modo de produção 
biológico na zona inferior do gráfico (rácio < 1). 
Focando o leitor a sua atenção nas barras amarelas 
e verde-água, constatará que apenas são visíveis 
vantagens claras do modo de produção biológico 
na redução dos consumos energéticos. Ou seja, os 
dados médios, assim apresentados, apenas reve-
lam, mais uma vez, a complexidade dos sistemas 
alimentares, que cruzam transversalmente diversos 
ODS, envolvem inúmeros tipos de negócio e utilizam 
recursos de forma distinta. 
As mudanças em curso, ou seja, as transições para 

sustentabilidade
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Figura 3. Comparação entre o desempenho ambiental de modos de produção convencionais e biológico, in-
cluindo carnes (a verde-água) e lacticínios e ovos (a amarelo), com base nos indicadores (da esquerda para 
a direita): pegada de CO2, uso da terra (SAU), poluição (eutroficação e acidificação) e consumo energético.

um modelo de economia circular são inevitáveis 
no setor avícola e terão vantagens competitivas as 
empresas que anteciparem esse processo, tomando 
a iniciativa, liderando a evolução da situação, imple-
mentando melhorias a vários níveis e trabalhando 
a sua capacidade de resiliência. 
De uma maneira geral a migração para a economia 
circular, quando bem planeada e apoiada traz ganhos 
expetáveis a curto prazo (ex. poupança energética e 
valorização de subprodutos), bem como a longo prazo 
(reputação, capacidade de inovação e de resposta 
rápida a externalidades) e são alavancadas pelas 
tecnologias de informação (TI). As TI permitem a 
pequenos produtores encontrar clientes nas redes 
sociais e permitem a organizações maiores armaze-
nar e correlacionar grandes volumes de informação, 
garantir uma maior visibilidade a nível global e gerir 
melhor todo o processo que se prevê cada vez mais 
automatizado. 

A digitalização é fulcral na migração para a eco-
nomia circular mas a seleção das ferramentas e o 
grau de informatização e automatização de pro-
cessos dependerá da dimensão e necessidades da 
empresa. Quanto maior for a sua exposição online, 
maior a necessidade de medidas de cibersegurança. 
Outras ameaças externas a considerar decorrem 
diretamente das alterações climáticas, de alterações 
nos hábitos de consumo e das crescentes exigências 
ao nível do tratamento de efluentes. As empresas 
terão cada vez mais necessidade de trabalhar a sua 
capacidade de resiliência, analisando cenários de 
respostas a essas e outras ameaças externas, com 
a agilidade necessária para garantir a continuidade 
de negócio. 
A adaptação ao novo paradigma da economia cir-
cular, acarreta mudanças efetivas e deve, por isso, 
ser alvo de planeamento cuidadoso, podendo o deli-

sustentabilidade
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neamento de tal estratégia basear-se nas respostas 
às questões abaixo:

O produto em si é sustentável? 

Esta questão foi respondida acima para  os ovos e 
para a carne fresca de aves. Deve ser ponderada 
no caso de existir processamento alimentar, por 
forma a evitar investimentos em alimentos que são 
simultaneamente nocivos para a saúde (nutricional-
mente desequilibrados) e para o ambiente (devido a 
incorporação de CO2 importado). Um exemplo são 
os chamados “nuggets”, contendo óleo de palma, 
excesso de açucares e sódio, etc.  

O processo é sustentável ? 

A análise poderá ter de ser feita caso a caso, devido 
à diversidade de modos de produção encontrados no 
setor e pelas razões acima expostas. Poderá existir 
margem para aumentar a produção de carne e ovos 
“bio”, em resposta à procura, acrescentando valor 
e se tal permitir conservar recursos e melhorar a 
resiliência. A reconversão de algumas unidades 
de produção poderá ser ponderada, embora a 
questão não seja linear, conforme acima exposto, 
nomeadamente pela necessidade de maior área 
(SAU). Simples mas exaustivas análises de fluxos 
financeiros e de bens e serviços (otimização ao 
nível da gestão) bem como análises a balanços 
de massas (otimização de processo) permitirão 
certamente identificar áreas onde será possível 
melhorar a relação benefício – custo. Será muito 
provavelmente possível identificar pontos críticos 
ao nível do desperdício alimentar e de embalagem, 
reduzindo-os. É incontornável ponderar a redução 
de efluentes e resíduos, equacionando inovações 
ao nível da valorização de subprodutos. 

A cadeia de valor é sustentável? 

Numa ótica de redução do impacto ambiental (com 
eventuais benefícios fiscais e preferência do con-
sumidor), o produtor deverá selecionar cuidadosa-
mente os seus fornecedores para assegurar boas 
práticas a montante, que possam ser confirmadas 
por sistemas de rastreamento, conforme ocorre 
já ao nível da segurança alimentar, antecipando 
assim a adoção de indicadores de desempenho 

2 Uma cadeia é longa se envolver um número elevado de 
atores e curta no caso contrário, independentemente das 
distâncias percorridas. Este conceito é frequentemente 
confundido com o de cadeias locais, em que existe proximi-
dade geográfica entre os atores.

ambiental. Cadeias longas2 deverão ser evitadas 
e a montante, a compra direta ao produtor, de 
preferência local, deve ser privilegiada. Cadeias 
de distribuição curtas permitem, em geral, reduzir 
custos com transportes e armazenamento, sob 
refrigeração, minimizando a pegada ecológica. 

A empresa preocupa-se com a sua 
imagem e responsabilidade corpo-
rativa? 

As suas práticas de gestão e de negócio são adequa-
das e transparentes? Existe uma boa comunicação 
interna e relações de confiança com os clientes, 
fornecedores e outras partes interessadas? Existem 
estruturas mínimas para gestão do risco e de cri-
ses, incluindo planos de continuidade do negócio?
A resposta a estas questões obrigará certamente 
a uma análise das práticas internas, seja por meio 
de auditorias, seja através da consulta aos cola-
boradores e/ou estudos de mercado, consoante 
as necessidades e meios da empresa. Simples in-
quéritos de satisfação a clientes e fornecedores e 
recolha de sugestões de melhoria junto de todos os 
colaboradores e demais partes envolvidas poderão 
ser bastante informativos. Num âmbito mais alar-
gado, será também de especial relevância rever os 
diversos elementos associados às cadeias de abas-
tecimento de que o negócio da empresa depende.
Neste contexto de emergência climática e tendo em 
conta as mudanças em curso, cada empresa inde-
pendentemente da sua dimensão terá certamente 
interesse em estabelecer compromissos voluntários 
que traduzam metas no sentido da transição para 
o modelo circular. Numa fase inicial a celebração 
dessas metas poderá ser interna e publicitada 
apenas se o sucesso alcançado for considerado 
relevante para a sociedade e facilmente percebido 
pelo consumidor. Numa fase mais avançada pode-
rá ser mais eficaz e desejável que cada empresa 
assuma compromissos voluntários publicamente 
após programação de ações para atingir objetivos 
incrementais pré-estabelecidos.
Em resumo: Não será possível continuar a produzir 

sustentabilidade



11

nº 271 - julho/setembro 2021 - aves e ovos

e a consumir como até aqui e terão vantagens com-
petitivas as empresas que mais cedo identificarem e 
implementarem as medidas necessárias à mudança. 
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Em 2015, 193 líderes mundiais comprometeram-se 
com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) das Nações Unidas. Essas metas 
representam uma visão compartilhada para erradicar 
a pobreza e a desigualdade social e enfrentar as mu-
danças climáticas até 2030.
Em 2018, a International Egg Commission (IEC) anun-
ciou a Iniciativa Global para Ovos Sustentáveis (GISE), 
uma iniciativa das múltiplas partes interessadas para 
defender a melhoria contínua da sustentabilidade na 
indústria de ovos e trabalhar em parceria com a ONU 
para cumprir seus ODS.
Dos 17 ODS, a indústria global de ovos identificou 7 
objetivos principais relativamente aos quais se com-
prometeu com a promoção de um impacto significativo 
por meio de uma série de iniciativas de sustentabilidade 
assumidas globalmente e voluntariamente pelo setor.

Principais ODS apoiados pelo setor 
das aves e ovos

proteína da mais alta qualidade. Eles contêm a maioria 
das vitaminas, minerais e antioxidantes exigidos pelo 
corpo e está comprovadamente  associado a melhor 
crescimento, desempenho cognitivo e desenvolvimento 
motor entre as crianças, especialmente em países de 
baixo rendimento.
Por meio de seu trabalho de solidariedade, a Fundação 
Internacional do Ovo (IEF) está combatendo a pobreza 
alimentar experimentada em países em desenvolvi-
mento, como Moçambique e Uganda, por meio de uma 
gama cada vez maior de programas comunitários.

O compromisso do setor 
das aves e ovos com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

Fome Zero
Em 2020, 149.2 milhões de crianças com idade inferior 
a 5 anos tiveram deficiências de crescimento e 45.4 
milhões foram irreversivelmente afetadas. A indústria 
de ovos reconhece seu papel em ajudar a prevenir a 
fome em todo o mundo.
Os ovos são uma fonte sustentável e acessível de 

Saúde e bem-estar
Os ovos são reconhecidos como uma proteína de alta 
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qualidade e contêm 13 vitaminas e minerais. A biodis-
ponibilidade e densidade de seus nutrientes significa 
que os ovos têm a capacidade de melhorar diretamente 
os resultados de saúde humana em todo o mundo.
Além disso, os ovos são uma boa fonte de micronu-
trientes comumente deficientes, como vitaminas D e 
B12. A indústria de ovos está empenhada em aumentar 
a consciencialização sobre os benefícios positivos dos 
ovoprodutos em relação à boa saúde e bem-estar.

Educação de qualidade
O consumo de ovos favorece o desenvolvimento e a 
concentração do cérebro, principalmente em crianças 
pequenas. A indústria de ovos se dedica a educar o 
mundo sobre o valor que os ovos fornecem, em termos 
de nutrição, meio ambiente e meios de subsistência.
Além disso, o IEF é responsável em seu papel como ad-
ministrador educacional de iniciativas em Moçambique, 
Zimbábue e eSwatini, fornecendo educação e recursos 
que permitem aos indivíduos apoiar suas comunidades 
tornando-se produtores de ovos de sucesso.

Trabalho digno e crescimento econômico
A indústria dos ovos é uma fonte significativa de ren-
dimentos para as populações rurais em todo o mundo. 
Existem mais de dois milhões de produtores de ovos 
em todo o mundo, a maioria dos quais trabalha em 
pequenas explorações familiares que fornecem uma 
fonte regular de alimento e renda.
Em países de baixo e médio rendimento, as mulheres 
representam uma grande proporção dos produtores de 

ovos e dependem de suas explorações para fornecer 
alimentos para suas famílias e rendimento para as 
suas famílias.
Para demonstrar o compromisso da indústria em 
apoiar o trabalho digno, a Organização Mundial do 
Ovo (WEO) adotou a resolução do Fórum de Bens de 
Consumo (CGF) sobre trabalho forçado em abril de 
2018. Esse compromisso tornou a indústria de ovos o 
primeiro grupo global de commodities a tomar essas 
medidas para promover direitos humanos e condições 
de trabalho dignas.

Consumo e produção responsável 
A indústria de ovos está comprometida em produzir 
alimentos nutritivos de formas ambientalmente saudá-
veis   e responsáveis. Enquanto os ovos são oficialmente 
reconhecidos como uma fonte de proteína de baixo 
impacto, as empresas de ovos procuram inovar ao 
nível dos seus sistemas de produção numa via mais 
sustentável de economia circular.
A melhoria do bem-estar animal, a sustentabilidade 
da alimentação, nomeadamente prevenindo a des-
florestação, a otimização e minimização do uso de 
recursos naturais como a energia, a água e o solo bem 
como a promoção da reutilização ou valorização de 
subprodutos, efluentes e resíduos, são algumas das 
principais áreas em que este setor procura incessan-
temente investir e inovar. 

Ação Climática
As empresas produtoras de aves e ovos esforçam-se 
continuamente para reduzir os recursos que usam, 
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garantindo o mesmo nível de produção. Graças a novos 
ganhos de eficiência e de produtividade, os ovos têm 
uma pegada de carbono baixa. Em 2010, por exemplo, 
a pegada ambiental de um quilo de ovos produzidos 
nos EUA tinha reduzido em 65%, por comparação 
com 1960, e conseguido uma redução das emissões 
de gases de efeito estufa em 71%.
Para defender o desenvolvimento contínuo e a me-
lhoria de práticas ambientalmente sustentáveis   em 
toda a cadeia de valor do ovo, o IEC reuniu um Grupo 
de Especialistas em Sustentabilidade Ambiental. Isso 
permite que as melhores práticas e as ideias mais 
recentes sejam compartilhadas por toda a indústria 
de ovos em todo o mundo.

Parcerias para os Objetivos
Como representante global da indústria de ovos, o 
IEC desempenha um papel importante em reunir 
países e organizações para alcançar esses ODS. Para 
tanto, a organização continua a desenvolver relações 
construtivas com a Organização Mundial de Saúde 

Animal (OIE), o Fórum de Bens de Consumo (CGF) e 
as principais associações de ovos em todo o mundo, 
além de manter a comunicação com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Organização das Nações 
Unidas (ONU) e Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO) para tratar de uma 
série de questões de sustentabilidade.
Em Portugal, a FEPASA – Federação Portuguesa das 
Associações Avícolas é a organização parceira do IEC 
que promove o desenvolvimento sustentável da fileira 
avícola.
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opinião

É hoje cada vez mais clara a 
necessidade de transformar os 

sistemas de alimentação, isto é a 
forma como produzimos, 

comercializamos e consumimos os 
alimentos.

Este tema tem estado, de forma crescente, pre-
sente na maior parte dos fóruns internacionais. Na 
realidade, não é possível atualmente debater a sus-
tentabilidade nos seus vários planos sem abordar a 
forma como os sistemas de produção agroalimentar 
podem contribuir para esse desiderato. Enredar a 
discussão em “silos”, só permitiria visualizar partes 
de um problema que é, por natureza, transversal 
á sociedade.
O Secretário-Geral das Nações Unidas, António 
Guterres, lançou em 2019 um desafio para um de-
bate profundo sobre a transformação dos sistemas 
alimentares. Desde essa data, a FAO, a UNEP, a 
OMS e o Comité Mundial de Segurança Alimentar 
intensificaram a discussão sobre o tema, que en-
volve também a saúde humana, animal e ambiental 
(projeto “one Health”). 
A Pré-Cimeira dos Sistemas Alimentares que teve 
lugar no final de julho na FAO, em Roma, expressa 
bem a relevância destes temas que, serão objeto da 
Cimeira dos Sistemas Alimentares, que terá lugar 
em Nova Iorque, em finais de setembro de 2021.
A explicação para este “wake up call” é simples. O 
crescimento demográfico, a pressão e a competição 
sobre os recursos renováveis, as consequências das 
alterações climáticas e a perda da biodiversidade, 
exigem a alteração dos sistemas de produção agro-

O aparente dilema entre 
intensificação agroalimentar 
e sustentabilidade 

Luís Medeiros  
Presidente da ANCAVE

alimentar. Parece haver consenso sobre esta emer-
gência, a questão é saber como se podem adaptar 
e transformar os citados sistemas para responder 
aos desafios da sustentabilidade.
Em muitas partes do planeta, a agricultura “indus-
trial” que vigora desde o pós-guerra, tem assentado 
no uso intensivo de combustíveis fósseis e de inputs 
químicos. Este modelo que, apesar de ter tido o mérito 
de garantir alimentos para uma população mundial 
em crescimento e, de certa forma, ter contribuído 
para a estabilização dos preços agrícolas, teve como 
contrapartida a degradação acelerada dos recursos 
naturais (degradação e perda de fertilização dos solos 
e contaminação dos solos e dos aquíferos), a perda 
de ecossistemas vulneráveis e da biodiversidade.
Alguns estudos defendem que limitar o desenvol-
vimento da agricultura à designada Agroecologia, 
cujo conceito não é ainda pacífico na comunidade 
científica, não será suficiente para alimentar uma 
população mundial que poderá atingir os 9 mil mi-
lhões em 2050. 
Outros autores desafiam a ideia de que a aparente 
menos produtividade dos sistemas agroecológicos 
relativamente á agricultura convencional determine 
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o falhanço do modelo, recordando que só com a 
implementação de políticas de combate ao desper-
dício alimentar seria possível compensar a redução 
da produtividade dos sistemas de produção mais 
ecológicos.
Outros sustentam existir uma carga “ideológica” 
nos defensores da agroecologia, levando-os a des-
considerar o progresso tecnológico que está a con-
tribuir para o desenvolvimento de uma agricultura 
ambientalmente mais sustentável. O mais importan-
te, contudo, é que ambos concordam que o modelo 
de agricultura tal como existe é insustentável, daí 
a necessidade de mudança.
Necessário mudar de rumo, portanto, mas com 
uma certeza à partida - se quisermos preservar os 
ecossistemas, as florestas e as reserva naturais do 
planeta, temos de aumentar a produtividade por 
hectare dos solos aráveis, mas fazê-lo de outra for-
ma - através da agricultura de precisão, por via da 
inovação tecnológica e da designada intensificação 
da agroecologia.

Do meu ponto de vista, não existe qualquer concor-
rência, nem incompatibilidade entre os dois modelos 
- na realidade, são complementares e coexistem, 
ou seja, é possível por um lado, promover a sus-
tentabilidade da produção agrícola através do uso 
de práticas culturais agroecológicas e , por outro, 
apostar na intensificação da agricultura de precisão, 
utilizando os recursos naturais de forma mais racio-
nal, reduzindo simultaneamente o uso de pesticidas 
e de fertilizantes sintéticos, que constituem aliás, 
um dos objetivos da Estratégia do Prado ao Prato 
da União Europeia e se inscrevem igualmente na 
recente reforma da PAC.
Há evidência de que a investigação científica con-
tinua a trabalhar intensamente para encontrar as 
“Science based solutions” que abrirão o caminho 
para um sistema agroalimentar que responda, em 
simultâneo, aos dois principais desafios que se 
colocam à humanidade - alimentar uma população 
em crescimento e preservar a natureza, por via de 
uma agricultura sustentável.
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Na agricultura, e na produção animal, em particular, 
é, hoje, comum falar-se de estratégias como “Do 
prado ao prato” ou do conceito de “uma só saúde”. 
No entanto, o que significam estes paradigmas e 
de que forma podem ser considerados no dia a dia?
A grande pressão da opinião pública relativamente ao 
impacto ambiental que a produção animal acarreta, 
atribuem ao sector uma imagem bastante negativa. 
Urge, por isso, “afinar” a comunicação, sustentada 
em evidência científica, para fazer chegar à sociedade 
uma visão mais objetiva dos fundamentos e ativi-
dades inerentes à produção animal. Mas é também 
importante continuar a tomar medidas que visem 
uma produção animal mais sustentável, sobretudo 
em produções mais intensivas, como acontece com 
as aves.
A estratégia “Do prado ao prato”, uma das principais 
ações do Pacto Ecológico Europeu, que visa alcançar 
a neutralidade climática até 2050, tem como obje-
tivos direcionados para a produção animal: reduzir 
o uso de antimicrobianos, vulgarmente conhecidos 
como antibióticos; aumentar a produção biológica; 
reduzir os desperdícios alimentares; promover a 
biodiversidade e garantir a biossegurança alimentar 
(European Commission, sd). Por sua vez, o conceito 
“uma só saúde” relaciona a saúde humana com a 
saúde dos animais e do ambiente, visando a inte-
gração de ações para incrementar a resiliência dos 
seres vivos e do ambiente, nomeadamente através 
da redução da utilização dos antimicrobianos (Amuasi 
et al., 2020; WHO, 2017).
A agricultura biológica combina práticas respeitado-
ras do ambiente, um elevado nível de biodiversidade, 
a preservação dos recursos naturais e a aplicação de 
normas de bem-estar animal, sendo um método de 
produção que vai de encontro ao preconizado com 
estas novas estratégias.
Assim, e tendo em consideração a sustentabilidade 
na produção de aves, iremos elencar os principais 
pontos a ter em atenção, segundo a legislação vi-

gente, na produção de frango de carne e de galinhas 
poedeiras em modo biológico.

1. Período de conversão

Qualquer exploração de aves que pretenda produzir 
em modo biológico tem de se submeter a um período 
de conversão. O período de conversão é um período 
de tempo definido, durante o qual a exploração utiliza 
os métodos de produção biológica, mas o produto 
resultante não pode ser vendido como biológico. 
No caso das áreas de pastagens para as aves esse 
período é de 12 meses e, no caso dos animais, esse 
período é de 10 semanas para os frangos e de 6 
semanas no caso das galinhas poedeiras, devendo 
as aves ser introduzidas na exploração com menos 
de três dias de idade (Regulamento (UE) 848/2018).

2. Origem dos animais

As aves utilizadas para produção em modo biológico 
devem ser provenientes de unidades de produção 
biológica e, neste caso, os ovos têm que ter sido 
incubados, e as aves nascidas e criadas, segundo as 
normas previstas para a produção biológica.
Contudo, pode ser autorizada a introdução de aves 
de produção não biológica numa unidade de produ-
ção biológica, no caso de o bando ser constituído 
pela primeira vez, ou ser renovado ou reconstitu-
ído e não ser possível satisfazer as necessidades 
qualitativas e quantitativas dos produtores com 
aves de produção em modo biológico (Regulamento 
(UE) 848/2018). Nestes casos, as aves devem ser 
introduzidas com menos de três dias de idade e os 
produtos provenientes destas explorações só podem 
ser considerados biológicos, depois de respeitado o 
período de conversão.
Quanto à base genética dos animais utilizados, 
devem utilizar-se raças ou estirpes com um alto 
grau de diversidade genética, com capacidade de 

Produção de aves 
em modo biológico: 
uma estratégia sustentável
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se adaptarem às condições locais, de elevado valor 
genético e longevidade, com vitalidade e resistentes 
a doenças ou a problemas de saúde (Regulamento 
(UE) 848/2018).
Devem preferencialmente utilizar-se aves de raças 
autóctones que, no nosso país, são a Preta Lusitâ-
nica, a Pedrês Portuguesa, a Amarela e a Branca 
(DGADR, 2021) (Figura 1).

que são comuns ao modo produção de aves em 
modo não biológico.
A exploração deve ser localizada em zonas de fácil 
acesso, mas que se encontrem afastadas de outras 
explorações, dando preferência a locais secos, areja-
dos e protegidos dos ventos fortes dominantes, com 
água potável (Portaria 637/2009). A área deve ter 
vegetação natural e ser compatível com o número 
de aves a utilizar e a densidade a aplicar. As insta-
lações devem ser construídas com materiais de fácil 
lavagem e desinfeção e de forma a facilitar a receção 
dos pintos, abastecimento de água e alimento, bem 
como a retirada de animais adultos e das camas.

4. Alojamentos

Na produção de aves em modo biológico, os aloja-
mentos devem permitir assegurar a manifestação 
dos padrões comportamentais naturais das aves e 
devem garantir o seu bem-estar. Assim sendo, as 
aves devem dispor de espaço suficiente para po-
derem praticar todas as posições naturais e fazer 
todos os movimentos naturais como, por exemplo, 
esticar-se e bater as asas.
Neste modo de produção não é autorizada a uti-
lização de jaulas, devendo as aves ter acesso ao 
ar livre durante, pelo menos um terço da sua vida 
(Regulamento (UE) 848/2018). para além disso, 
desde que as condições fisiológicas e físicas das aves 
o permitam, deve-se proporcionar o acesso ao ar 
livre de modo contínuo, durante o dia, o mais cedo 
possível (Regulamento (UE) 848/2018).
Os parques exteriores devem ter o solo maioritaria-
mente coberto com vegetação e dispor de estruturas 
de proteção (cercas, que funcionam como barreira 
sanitária) (Figura 2). Estes parques devem ser 

Figura 1. Raças autóctones portuguesas (Fonte: 
AMIBA).

A utilização de raças autóctones tem dois propósitos 
principais: as fêmeas produzirem ovos e os machos 
destinados para a produção de carne, considerando a 
dupla aptidão destes animais, a resiliência e facilida-
de de adaptação ao meio, a sua relativa capacidade 
produtiva e a qualidade organolética (Brito et al., 
2021; Soares et al., 2015).
Para além das raças autóctones, podem ser utilizadas 
outras raças ou estirpes, de preferência estirpes de 
crescimento lento adaptadas à criação ao ar livre e 
criadas de acordo com as orientações da produção 
biológica (Regulamento (UE) 848/2018). As estirpes 
de crescimento lento igualmente definidas pela Di-
reção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR) para Portugal são a HUBBARD, Redbro MCN, 
a SASSO, tipo “Ligeiro” e a Brahma (DGADR, 2021). 
Se não forem utilizadas estirpes de crescimento 
lento, a idade mínima para o abate dos frangos é 
de 81 dias (Regulamento (UE) 848/2018).

3. Instalação da exploração

Na escolha do local para a exploração de aves em 
modo biológico devemos atender a alguns aspetos 

Figura 2. Área ao ar livre, com vedação (Fonte: Fer-
reira, 2011).

avicultura biológica
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para saída/entrada de dimensão adequada para as 
aves (pelos menos 4 m de comprimento por cada 
100 m2 de superfície das instalações).
De acordo com as regras europeias, a densidade 
animal nas áreas interiores, exteriores e dos ninhos 
para aves estão presentes na Tabela 1. A área in-
terior corresponde à superfície líquida disponível 
para os animais e a área exterior corresponde à 
área disponível em rotação, por número de animais.
A densidade máxima em áreas ao ar livre deve ser 
de 580 aves para carne e 230 para galinhas poe-
deiras por hectare, equivalente a 170Kg N/ha/ano 
(Regulamento (CE) 889/2008).
Nos pavilhões para galinhas poedeiras devem existir 
poleiros, em quantidades e de dimensões, suficien-
tes ao tamanho do grupo e dos animais (Figura 4).

providos de zonas de sombra que podem ser pro-
porcionadas por árvores previamente existentes ou 
que sejam plantadas, redes de ensombramento ou 
abrigos. Nos parques exteriores podem ser colocados 
bebedouros em número adequado, considerando a 
dimensão do bando.
As aves de capoeira (frangos e galinhas poedeiras) 
são criadas, com recurso a pavilhões, mesmo no 
caso da produção em modo biológica. Os pavilhões 
podem ser fixos ou móveis (Figura 3) e devem ter, 
pelo menos, um terço da superfície do solo de cons-
trução sólida, coberta por uma cama de material de 
palha, aparas de madeira ou turfa.
Para permitir o fácil acesso das aves aos parques 
exteriores, os pavilhões devem dispor de aberturas 

   
Área interior

  Área 
  

Animais/m2
 cm 

Ninhos (n.º animais)
 exterior

   poleiro/animal  (1)

   
Galinhas poedeiras 6

 
18

 7/ninho ou 120 cm2/galinha 
4 (3)

    (ninhos comuns)

 Engorda
 (alojamento fixo) 10 (máximo de 21 kg PV/m2)   4 (3)

 Engorda
 (alojamento 16 (2) (em alojamentos móveis,   2,5 (3)
 móvel) máximo de 30 kg PV/m2)

Tabela 1. Densidade animal ou superfície máxima nas áreas interiores e exteriores para as aves 
de capoeira (adaptado de Regulamento (CE) 889/2008).

(1) Superfície disponível em rotação, por n.º de cabeças (em m2).
(2) Apenas no caso de alojamentos móveis, sem exceder os 150m2 de área.
(3) Desde que o limite de 170 kg de N/ha/ano não seja excedido.

Figura 3. Pavilhão móvel para aves (Fonte: Ferreira, 
2011).

Figura 4. Exemplo de instalação para galinhas poe-
deiras (Fonte: Ferreira, 2011).

avicultura biológica2020
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Cada pavilhão não deve conter mais que 4800 frangos 
ou 3000 galinhas poedeiras. No caso dos pavilhões 
para frango de carne, a área total utilizável de cada 
um, não deve exceder os 1600 m2 (Regulamento 
(CE) 889/2008).

5. Condicionamento ambiental

No que diz respeito ao condicionamento ambiental, 
os pavilhões devem ser construídos para garantir 
que a circulação de ar, níveis de poeira, temperatura, 
humidade relativa do ar e concentração de gases 
sejam mantidas dentro de limites que não prejudi-
ciais para os animais. Os pavilhões também devem 
permitir a ventilação natural e a entrada de luz.
A luz natural pode ser complementada com luz 
artificial, para garantir um máximo de 16 horas de 
luz por dia, com um período de repouso noturno 
contínuo sem luz artificial de pelo menos 8 horas 
(Regulamento (UE) 848/2018).

6. Maneio geral

No final de cada ciclo produtivo as camas devem ser 
removidas. Os pavilhões, o equipamento e os uten-
sílios devem ser devidamente limpos e desinfetados, 
para evitar infeções cruzadas e o desenvolvimento de 
organismos patogénicos. Os produtos de limpeza e 
desinfeção utilizados devem ser os que se encontram 
autorizados para produção biológica (Regulamento 
(CE) 889/2008). Posteriormente deve ser mantido 
um período de vazio sanitário.
Nos parques exteriores é necessário um período de 
repouso, para permitir o crescimento da vegetação 
aí presente. Podemos ter, na exploração, um sistema 
que nos permita a rotação dos parques exteriores 
para recuperação da vegetação.
Durante as primeiras três semanas de vida, os pintos 
são sujeitos às mesmas regras de maneio das aves 
produzidas em modo não biológico (Decreto-Lei 
72-F/2003; Decreto-Lei 79/2010). Antes da rece-
ção de novo lote de pintos e após o vazio sanitário, 
coloca-se a cama, que deve ter uma espessura 
entre 5 e 10 cm. Algumas horas antes da chegada 
dos pintos, liga-se o sistema de aquecimento para 
o pavilhão atingir uma temperatura ambiente de 
32 °C. Devem distribuídos pelo espaço interior os 
comedouros e bebedouros de primeira idade, com 
alimento e água respetivamente. Com a evolução 
do ciclo produtivo, a temperatura ambiente deve 

ser reduzida para 29 °C na segunda semana e 26 
°C na terceira semana. A partir desta idade as aves 
devem adaptar-se à temperatura ambiente. Às cinco 
semanas deve permitir-se o acesso das aves aos 
parques exteriores.

7. Alimentação

As aves produzidas em modo biológico têm que ser 
alimentadas com alimentos provenientes da agricul-
tura biológica, quer sejam pastagens, forragens ou 
mesmo as matérias-primas, para fabrico de alimentos 
concentrados (Regulamento (UE) 848/2018).
Pelo menos 30% dos alimentos fornecidos às aves 
devem se provenientes da própria exploração. No 
caso de não ser possível, pode recorrer-se a ali-
mentos produzidos em outras unidades de produção 
biológica ou em conversão, desde que, sejam da 
mesma região. Pode ainda recorrer-se a operadores 
do sector de alimentos para animais que utilizam 
matérias-primas provenientes dessa região. Este 
regime permite a criação de cadeias comerciais e 
logísticas curtas, valorizando os recursos vegetais 
endógenos, promovendo a redução da pegada eco-
lógica.
Aos animais devem ser fornecidos diariamente for-
ragens grosseiras frescas ou ensiladas, excetuando 
quando os alimentos disponíveis na pastagem do 
parque exterior forem suficientes em quantidade e 
qualidade. No parque exterior, as aves produzidas 
em modo biológico podem, de facto, alimentar-se 
da vegetação espontânea ou semeada (Figura 5).

Figura 5. Alimentação de galinhas poedeiras ao ar 
livre, com coberto vegetal (Fonte: Ferreira, 2011).

avicultura biológica



22

aves e ovos - nº 271 - julho/setembro 2021

22

aves e ovos - nº 271 - julho/setembro 2021

A alimentação deve ser ad libitum, podendo ser 
racionada apenas por razões veterinárias.
Na alimentação das aves em modo biológico 
está proibida a utilização de substâncias para 
estimular o crescimento ou a produção (in-
cluindo antibióticos, coccidiostáticos e outras 
substâncias artificiais indutoras de crescimento). 
Em termos gerais, a produção de alimentos bio-
lógicos transformados para aves baseia-se nos 
seguintes princípios específicos (Regulamento 
(UE) 848/2018):
a) Utilização de matérias-primas biológicas;
b) Restrição da utilização de aditivos e de auxiliares 

tecnológicos, de modo a serem utilizados o me-
nos possível e apenas em caso de necessidade 
tecnológica ou zootécnica essencial ou para fins 
nutricionais específicos;

c) Exclusão de substâncias e de métodos de trans-
formação suscetíveis de induzir em erro quanto 
à verdadeira natureza do produto;

d) Transformação cuidadosa dos alimentos bioló-
gicos, de preferência através da utilização de 
métodos biológicos, mecânicos ou físicos.

A inclusão de matérias-primas não biológicas, 
aditivos alimentares e auxiliares tecnológicos nos 
alimentos das aves pode ser autorizada pela Co-
missão Europeia, no cumprimento das regras da 
produção biológica através da publicação de listas 
restritivas, atualizadas regularmente e quando 
(Regulamento (UE) 848/2018):
a) a sua utilização seja necessária para preservar 

a saúde, o bem-estar e a vitalidade dos animais 
e contribua para uma alimentação que satisfaça 
as necessidades fisiológicas e comportamentais 
das aves,

b) a sua utilização seja absolutamente imprescin-
dível para produzir ou conservar alimentos,

c) os alimentos de origem mineral e as vitaminas de 
origem natural, não se encontrarem disponíveis 
em quantidade ou qualidade suficientes,

d) as matérias-primas produzidas de acordo com 
as regras de produção biológica não se encon-
trarem disponíveis em quantidade suficiente,

e) a utilização de especiarias, plantas aromáticas 
e melaços não biológicos seja necessária, por 
esses produtos não estarem disponíveis em forma 
biológica; contudo, esses têm que ser produzidos 

ou preparados sem solventes químicos e a sua 
utilização estar limitada a 1% da dieta, calculada 
anualmente em percentagem de matéria seca 
dos alimentos de origem agrícola.

Sempre que os produtores de aves não consi-
gam obter alimentos proteicos exclusivamente 
a partir da produção em modo biológico (após 
confirmação pela autoridade competente), pode 
ser utilizada proteína alimentar de origem não 
biológica até 31 de dezembro de 2025, desde 
que seja produzida ou preparada sem solventes 
químicos, seja utilizada para alimentação de aves 
jovens e a quantidade utilizada, em 12 meses, não 
ultrapasse os 5% da matéria seca da totalidade 
dos alimentos de origem vegetal (Regulamento 
(UE) 848/2018).

8. Bem-estar animal

Os tratadores envolvidos na criação das aves, bem 
como o pessoal que manuseia as aves durante o 
transporte e o abate devem ter os conhecimentos 
e competências básicos necessários em matéria de 
saúde e bem-estar dos animais, como previsto no 
Regulamento (CE) 1/2005 e no Regulamento (CE) 
1099/2009, a fim de garantir a aplicação adequada 
das regras estabelecidas na produção biológica.
As práticas de criação, incluindo a densidade po-
pulacional e as condições de alojamento, devem 
garantir que sejam satisfeitas as necessidades de 
desenvolvimento dos animais, bem como as suas 
necessidades fisiológicas e etológicas.
Qualquer sofrimento, dor e agitação devem ser 
evitados durante toda a vida do animal. O corte 
dos bicos, não deve ser realizado por rotina (Regu-
lamento (CE) 889/2008). Contudo, esta operação 
pode ser autorizada, em casos particulares, pela 
autoridade competente, por razões de segurança, 
ou caso a caso, se forem destinadas a melhorar a 
saúde, bem-estar ou a higiene das aves. É proibida 
a depena das aves vivas.
As aves devem ter acesso a zonas ao ar livre, 
como já foi referido anteriormente, pelo menos 
durante um terço da sua vida, que lhes permitam 
fazer exercício e ter acesso a pastagens, sempre 
que as condições meteorológicas e o estado dos 
terrenos o permitam.

avicultura biológica2222
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9. Saúde das aves e prevenção de 
doenças

A manutenção do estado sanitário das aves produzi-
das em modo biológico assenta em alguns princípios 
(adaptado de Regulamento (UE) 848/2018):
a) A escolha de raças ou estirpes autóctones, uma 

vez que são aves mais rústicas, mais resistentes 
e mais adaptadas às condições ambientais locais;

b) As práticas de maneio que visem o bem-estar 
das aves, uma vez que favorecem a resistência 
a doenças e minimizam o risco de infeção;

c) O fornecimento de alimentação de qualidade 
adaptada a cada fase de vida das aves;

d) O acesso a parques exteriores onde as aves 
podem manifestar os seus comportamentos 
naturais, como o esgravatar o solo e os banhos 
de areia, para além de poderem fazer exercício 
regularmente e também ter acesso à vegetação 
existente;

e) A densidade de aves inferior à utilizada na pro-
dução não biológica, o que minimiza o risco de 
problemas sanitários, para além de promover 
a manifestação do comportamento natural das 
aves.

Na prevenção de doenças é proibida a utilização de 
medicamentos veterinários alopáticos de síntese 
química, nos quais se encontram os antibióticos 
(Regulamento (UE) 848/2018). Apenas é permi-
tida a utilização de medicamentos veterinários 
imunológicos.
Sempre que forem introduzidas aves de outras 
explorações biológicas ou não biológicas, são apli-
cáveis medidas especiais, como testes de rastreio 
e períodos de quarentena, em função das circuns-
tâncias locais.
Os alimentos não consumidos ou desperdiçados 
devem ser eliminados com a frequência necessá-
ria para minimizar os maus cheiros e evitar atrair 
insetos ou roedores.
Em relação aos roedores, está prevista a utiliza-
ção de rodenticidas, mas apenas nas armadilhas 
específicas. Para a eliminação de insetos e outras 
pragas nos pavilhões, podem ser utilizados os 
produtos e substâncias autorizados para utili-
zação na produção biológica (Regulamento (UE) 
848/2018).

10.Tratamentos veterinários

No caso de uma ave ficar doente ou ferida, mesmo 
depois de tomadas todas as medidas preventivas 
para assegurar o seu estado sanitário, esta deve ser 
tratada sem demora, para evitar o sofrimento do 
animal. Nestes casos, devem utilizar-se os produtos 
fitoterapêuticos e homeopáticos. Quando os seus 
efeitos terapêuticos não sejam eficazes, podem ser 
utilizados medicamentos veterinários alopáticos de 
síntese química, sob a responsabilidade de um mé-
dico veterinário, devendo ser definidas as restrições 
relativas aos tratamentos e aos prazos de segurança 
(Regulamento (UE) 848/2018).
O intervalo de segurança dos medicamentos adminis-
trados às aves produzidas em modo biológico deve 
ser o dobro do intervalo de segurança previsto para 
esse medicamento. No caso do intervalo de segurança 
não ser especificado, deve esperar-se pelo menos 48 
horas (Regulamento (UE) 848/2018).
Caso tenham sido administrados, a um animal ou 
grupo de animais, mais de três tratamentos com 
medicamentos veterinários alopáticos de síntese quí-
mica, exceto vacinas e antiparasitários, no prazo de 
12 meses, ou mais de um tratamento se o seu ciclo 
de vida produtivo for inferior a um ano, os animais e 
os produtos deles derivados, não podem ser vendidos 
sob a designação de produto biológico (Regulamento 
(UE) 848/2018).

11. Conclusões

A produção de aves é um setor que tem vindo a crescer 
no nosso país. A par deste crescimento, assistimos a 
uma mudança de atitude por parte dos consumidores, 
com a procura de produtos alimentares mais saudáveis, 
produzidos de uma forma mais natural.
A produção de aves em modo biológico, uma vez que 
segue um conjunto de normas que associa as melhores 
práticas de maneio à sustentabilidade ambiental e cli-
mática, à promoção da biodiversidade, à preservação 
dos recursos naturais e ao cumprimento das normas 
de bem-estar animal, vai de encontro a estas novas 
necessidades de mercado.
São as normas exigentes ao nível da saúde, ambiente 
e bem-estar animal que estão na base da garantia da 
qualidade dos produtos alimentares produzidos em 
modo biológico.

avicultura biológica
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segurança alimentar

Ossos e fragmentos de ossos em 
carne desossada são um desafio para 

os processadores de alimentos em 
todo o mundo, frente às exigências 

crescentes de produtividade e de 
otimização de produção. 

A segurança e qualidade dos 
alimentos são vitais na indústria de 

processamento de aves e a operação 
humana nem sempre se mostra eficaz 

na deteção óssea. Para atender aos 
padrões de segurança e de 

qualidade do setor, a deteção a
utomática de ossos tornou-se parte 

essencial do processo alimentar.

Dimensionar os danos que este tipo de situação causa 
é bastante difícil, já que algumas variáveis são determi-
nantes para as dimensões do impacto direto e indireto 
sobre a empresa. Dependendo do mercado, da indús-
tria, dos clientes e do ambiente jurídico, essa situação 
pode resultar em reclamações, recolha de produto, 
multas, que se traduzem em perdas económicas de 
maneira direta. “De maneira indireta, o dano à marca 
é o efeito mais difícil de ser revertido. O consumidor 
insatisfeito pode mudar de marca permanentemente”, 
comenta Marco Solleveld, responsável de Vendas da 
Marel para a Indústria de Aves.

Os clientes exigem segurança ali-
mentar 

O executivo explica que em diversas partes do mundo, 
a segurança alimentar é exigida em todas as opera-
ções de processamento de alimentos. “A maioria dos 

A segurança dos alimentos é cada vez mais exigida 
em todas as opções de processamento de alimentos

Fragmentos de ossos em cortes 
avícolas são um desafio para 
a indústria

clientes compram alimentosa empresas que provam 
ser capazes de garantir que todos os produtos dispo-
nibilizados no mercado são efetivamente verificados 
quanto ao conteúdo de ossos e de materiais estranhos, 
como metal, vidro e pedra”, afirma Marco Solleveld.  
Confrontado com esta situação, para manter a pro-
teção da marca e vender seus produtos em todo o 
mundo, o processador deve dedicar especial atenção 
à segurança alimentar. 

Problema relevante 

“Empresas de todo o mundo investem muito na auto-
mação para fornecer produtos desossados ao mercado”, 
reforça Marco Solleveld. A Marel, tornou-se líder de 
mercado na deteção de ossos e outros contaminantes 
na carne desossada de aves e promove melhorias 
contínuas para fortalecer essa posição. 
“A Marel já acumula mais de 1.100 sistemas de deteção 
SensorX vendidos em mais de 40 países por todo o 
mundo”, afirma Solleveld.
No caso do frango, as queixas mais comuns em 
produtos são efetivamente os ossos, principalmente 
relacionadas ao osso “bifurcado” (comumente conhe-
cido com wishbone), da costela e o osso delta, que 
são normalmente encontrados após o processo de 
desossa manual ou automatizada. Mas, também são 
comuns os contaminantes, como metal, vidro, pedra, 
borracha, plástico. “Em muitos países, remessas com 



27

nº 271 - julho/setembro 2021 - aves e ovos

segurança alimentar

alto nível de conteúdo ósseo, resultam na maioria dos 
casos em elevadas multas ao processador. Dependen-
do da gravidade, o processador pode ser obrigado a 
recolher os produtos.”

Tecnologia para a detecção de 
fragmentos

O SensorX, da Marel, localiza automaticamente os-
sos e outros objetos estranhos na carne, através do 
uso de sinais de raios X de dupla energia e software 
altamente avançado, para garantir a taxa máxima de 
deteção de ossos e outros contaminantes.
Projetado para minimizar o manuseamento, aumenta 
o valor e a segurança dos produtos fornecidos aos 
clientes, reduz as reclamações de conteúdo ósseo, 
melhora a monitorização e reduz a contaminação 
cruzada entre produtos inspecionados. “A máquina é 
eficiente para deteção de ossos na maioria dos tipos 
de carnes frescas, especialmente em filés de peito de 
frango peito de frango, coxa, bifes e carnes de peru e 
pato. A recomendação é que o sensor seja instalado 
logo após o processo de desossa, a fim de minimizar 
o desperdício e otimizar o rendimento”, recomenda 
Marco Solleveld.
Para processadores de aves, a máquina de deteção 

de raios X ideal, deve localizar restos ósseos e outros 
contaminantes com o maior grau de precisão, com 
baixo índice de falsos positivos, explica o responsável 
da Marel. Um falso positivo é um produto que não tem 
osso, mas que a máquina manipula e regista como 
tendo osso residual. Nessa situação, as estatísticas 
de deteção de desempenho ósseo, embora pareçam 
impressionantes, não refletem a situação real e podem 
ser enganosas para a gestão departamental. 
“O mais recente software SensorX da Marel não reduz 
apenas a incidência de falsos positivos a um mínimo 
absoluto, mas também deteta aqueles que são difíceis 
de ver com mais precisão. Isso significa menos retra-
balho e menos inspetores, aprimorando ainda mais o 
desempenho da máquina”, afirma.

Produtos rejeitados 

O processo é simples e rápido. Após a desossa (fileta-
gem), os produtos são colocados no tapete transporta-
dor numa única linha (uma peça atrás da outra a uma 
pequena distância) e, a partir deste tapete, entram 
no detetor de ossos SensorX. Seguidamente dentro 
do emissor de raios X, o sensor captura a imagem dos 
produtos de forma individual.
Ao usar um processamento sofisticado, a imagem é 
analisada na procura de ossos, identificando individu-
almente as peças que precisam ser removidas antes 
do processamento. O produto rejeitado vai para uma 
estação de trabalho, onde um operador inspeciona a 
peça e remove o contaminante e em seguida coloca 
a peça novamente na entrada da máquina para que 
seja reinspeccionada, garantindo que o contaminante 
foi removido.
 “Após o produto percorrer o processo de produção de 
imagens dentro do SensorX quanto a ossos e outros 
contaminantes, o que contém osso ou contaminante 
é removido por um sistema de rejeição instalado no 
final da máquina”, explica Marco Solleveld. 
O SensorX utiliza um mecanismo de rejeição de última 
geração, separando produtos contaminantes para um 
tapete transportador de retorno, que conduz os pro-
dutos com contaminante de volta para a entrada do 
sistema, onde os operadores na estação de retrabalho 
irão inspecionar, remover e introduzir as peças de vol-
ta na linha. O uso do SensorX tem sido fundamental 
especialmente em mercados como Europa e Estados 
Unidos, onde a segurança alimentar é essencial em 
todas as operações de processamento de alimentos 
sendo associada à fidelização do cliente à marca. 
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Cerca de 150 delegados, em 
representação de 19 Organizações 

Nacionais e diversas Instituições 
Internacionais, Comunitárias e ONGs, 

reuniram em Berlim, nos passados 
dias 9, 10 e 11 de setembro, tendo a 
ANCAVE assegurado a representação 

de Portugal.

Como resultado do encontro entre todos os atores da 
carne de aves na Europa, surgiu a DECLARAÇÃO DE 
BERLIM, através da qual o setor assume o compro-
misso de apresentar, no início de 2022, um Roteiro 
para a Sustentabilidade, comprometendo-se com os 
objetivos do “Acordo Verde” e da Estratégia “do Prado 
ao Prato” da União Europeia.
Esta declaração de intenção é especialmente impor-
tante porque representa a visão de um setor estra-
tégico na Europa, como é o das aves (frango, peru, 
codorniz, pato, ganso e outros), cujo valor anual da 
produção ultrapassa, em conjunto, os 38 mil milhões 
de euros, com exportações de mais de 2.000 milhões 
de euros por ano.
Essas diversas associações e a indústria avícola re-
presentam mais de 25.000 explorações agrícolas fa-
miliares em toda a Europa e geram cerca de 370.000 
empregos diretos.
 A ANCAVE, em representação do setor nacional da 
carne de aves, assinou a Declaração de Berlim como 
ponto de partida para a necessária reflexão que todo 
o setor avícola europeu tem de fazer, em torno dos 
principais desafios que enfrenta.
A resposta às crescentes exigências da sociedade e 
dos consumidores rumo a uma dieta alimentar susten-
tável, em todas os seus aspetos, está nas mãos dos 
agricultores e empresas do setor, que trabalham há 
anos para garantir os mais altos padrões de qualidade, 

Assembleia Geral da AVEC reuniu em Berlim

O setor europeu de carne de aves 
lança Roteiro para a Sustentabilidade

segurança e respeito ao meio ambiente.
É, por isso, mais necessário do que nunca envolver 
todos os agentes do setor na definição de um cami-
nho, seguramente exigente, mas exequível, para a 
sustentabilidade do setor, em todas as suas dimensões 
– Ambiental, Económica e Social.

Membros da AVEC
A AVEC representa o setor da carne de aves da Europa 
Comunitária. Os seus membros são as associações na-
cionais do setor, contando atualmente com organizações 
representativas dos 16 principais países produtores da UE 
e tem o Reino Unido como membro associado.
Portugal está representado na AVEC pela ANCAVE – 
Associação Nacional dos Centros de Abate e Indústrias 
Transformadoras de Carne de Aves.
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A AVEC e seus membros nacionais associados, 
comprometem-se a desenvolver e promover uma 
Carta de Sustentabilidade que será publicamente 
apresentada no início de 2022. A carta terá como 
objetivo encontrar as bases de um compromisso 
voluntário do setor com a melhor solução de equi-
líbrio entre os três pilares da sustentabilidade: 
Ambiental, Social e Econômico, consistente com 
os objetivos do “Acordo Verde” e da estratégia “do 
Prado ao Prato” da UE.

A AVEC iniciou uma reflexão para enfrentar os desafios 
que se avizinham para o nosso planeta. Esses não podem 
ser combatidos de forma isolada, mas sim enfrentados em 
conjunto, através de uma abordagem comum.
Assim, todos os agentes da cadeia produtiva - represen-
tantes de empresas de produção, dos produtores agrícolas, 
do comércio e da indústria transformada, acadêmicos e 
cientistas - estão envolvidos neste processo.
Com esta declaração, o setor europeu de carne de aves 
compromete-se com um futuro sustentável.

A nossa visão
O setor europeu de carne de aves é um setor de alto 
desempenho, inovador, progressista e sustentável que 
contribui significativamente para uma dieta equilibrada 
e saudável para as pessoas na Europa e no mundo. For-
necemos carne de alta qualidade de frango, peru, pato, 
ganso e outras espécies de aves.
O setor da carne de aves é um ativo estratégico no Sistema 
Alimentar da UE - com um valor de produção total de 38 
biliões de euros, com exportações no valor de mais de 2 
biliões de euros por ano, proporcionando emprego direto 
para mais de 370.000 pessoas. 
Em mais de 25.000 explorações familiares em toda a 
Europa, galinhas, perus e patos são criados de acordo 
com os mais elevados padrões.
Na Europa, a produção convencional de carne de frango 
representa 80% do mercado. Usando processos de produ-
ção altamente eficientes, apenas uma quantidade mínima 
de recursos naturais é necessária para gerar uma fonte 

de proteína de alto valor para a dieta humana.
Implementar padrões mais elevados de bem-estar para 
nossos animais faz parte do nosso DNA e temos orgulho 
de ser os líderes mundiais nesta matéria crucial, tanto 
para o bem-estar animal como para a alta qualidade dos 
produtos. Os padrões de elevada competência e “exper-
tise” dos nossos profissionais altamente qualificados, 
são a base da nossa qualidade de produção e, por isso, 
dignamente remunerados e protegidos pelos mais ele-
vados níveis de proteção social do mundo.

O progresso é a nossa missão
Somos um setor progressista e comprometido, que 
trabalha constantemente no desenvolvimento de novos 
processos em toda a cadeia produtiva. Como um setor 
integrado, trabalhamos em conjunto e beneficiamos da 
troca de conhecimento em todos os níveis.
Estamos cientes de que a sociedade e a política da União 
Europeia estão empenhadas na promoção de em um 
intenso debate sobre o futuro da produção pecuária.
Consideramo-nos como parte ativa nesta discussão e 
como um parceiro credível. Defendemos um diálogo 
aberto, transparente e construtivo com as instituições da 
UE, os políticos e todas as partes interessadas relevantes 
– sempre com vista a encontrar as melhores soluções.

Contexto
Para garantir uma transição justa para uma produção 
europeia de carne de aves de capoeira mais sustentável, é 
necessário que as autoridades da UE garantam e apliquem 
condições de concorrência equitativas com os parceiros 
comerciais internacionais e exijam regras idênticas para 
a carne de aves de capoeira importada.
No contexto do Acordo Verde Europeu (Green Deal) e da 
estratégia Do Prado ao Prato (Farm to Fork)” em que os 
27 Estados-Membros da UE se comprometeram a trans-
formar a UE no primeiro continente neutro para o clima 
até 2050, o setor avícola da UE pretende contribuir para 
um mundo mais sustentável.

Berlim, 10 de setembro de 2021

Para além disso a 63ª AG da AVEC aprovou o Relatório 
Anual 2021 e debateu múltiplos aspetos relacionados 
com o comércio internacional, a sanidade animal, a 
sustentabilidade e as estratégias de comunicação do 
setor com a sociedade.
Na reunião participaram diversos peritos e represen-
tantes de instituições Comunitárias e Internacionais, 
entre as quais se destacaram, o Chefe de Gabinete 
do Comissário Europeu da Agricultura, Janusz Wo-
jciechowski, Anne Mottet da FAO, Stephanie Töwe 
da Greenpeace e Nan-Dirk Mulder do Rabobank, 
proporcionando um rico e vivo debate sobre algumas 
das questões mais polémicas que envolvem o setor, 
designadamente nas áreas do Ambiente e do Comércio 
Internacional e Acordos comunitários de Comércio.

Membros da Direção da AVEC exibem a Declaração de Berlim 
assinada no final da 63ª Assembleia Geral da organização 
e que compromete o setor com o lançamento, no início de 
2022, de um Roteiro para a Sustentabilidade

Declaração de Berlim
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O Dia Mundial do Ovo foi estabelecido em Viena, 
em 1996. Foi então decidido comemorar o poder e 
o valor dessa incrível fábrica de nutrientes que é o 
ovo, na segunda sexta-feira de outubro de cada ano.
O Dia Mundial do Ovo foi, este ano, comemorado, 
em todo o mundo, na sexta-feira, 8 de outubro de 
2021, pela 25.ª vez, celebrando a sua enorme ver-
satilidade e todos os seus benefícios nutricionais e 
ambientais.
O evento global, celebrado na segunda sexta-feira 
de outubro de cada ano, dá as boas-vindas a todos 
para homenagear a contribuição única dos ovos no 
apoio à população mundial em todo o mundo.
Devido à sua vasta gama de nutrientes, os Ovos são 
um ingrediente saudável, nutritivo e acessível, que 
pode ser integrado na dieta de pessoas em todas as 
fases da vida, incluindo bebés, crianças e adolescen-
tes em crescimento, mulheres grávidas e lactantes 
ou idosos, especialmente os que se encontram em 
situações de vulnerabilidade nutricional.
Os benefícios dos Ovos para a saúde são vastos. 
Eles contêm 13 nutrientes essenciais, incluindo a 
colina, que apoia o desenvolvimento do cérebro 
fetal, a vitamina B12 e o ferro, importantes para o 
crescimento infantil e para a função cerebral geral 
ou o iodo, que auxilia o funcionamento saudável do 
sistema nervoso e mantém a pele saudável.
Além do seu elevado valor nutricional, os Ovos 
estão classificados pelo Instituto de Recursos Mun-
diais como uma fonte de proteína de baixo impacto 
ambiental sendo, por isso, uma opção alimentar 
sustentável. Economicamente acessíveis, os ovos 
ajudam a sustentar famílias em todo o mundo, bem 
como o próprio planeta, sendo também um elemento 
extremamente rico da gastronomia mundial, per-
mitindo uma gama de usos tão diversificada como 
saborosa e saudável.

Dia Mundial do Ovo – 8 de outubro de 2021  

Comemorar os múltiplos 
benefícios dos ovos para 
pessoas de todas as idades

Este ano será o 25º aniversário do Dia Mundial do 
Ovo e, para marcar a ocasião, a a ANAPO – Asso-
ciação Portuguesa de Avicultores Produtores de 
Ovos vai desenvolver uma ação junto das escolas 
do ensino pré-escolar e do 1º ciclo de todo o país, 
oferecendo ferramentas lúdico-didáticas sobre o 
Ovo, para que os professores possam transmi-
tir, aos seus alunos, informação atual e divertida 
sobre o alimento mais completo da Natureza.  
De igual modo, a revista “Aves e Ovos” não podia 
deixar de se associar a este evento através da pu-
blicação de vários artigos temáticos.
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Numa altura em que aquilo que comemos é cada vez 
mais escrutinado, devemos esclarecer sobre um dos 
alimentos mais nutritivos que existem: o Ovo! 
O ovo, as galinhas que os põem e a indústria dos ovos 
são temas de inegável interesse, mas os mitos e a 
desinformação sobre a qualidade e produção deste 
alimento são abundantes. 
A autora desvenda que os ovos biológicos podem 
não ser de qualidade superior aos outros. Esclarece, 
por exemplo, que se ovo flutuar pode não significar 
que está estragado. E que mesmo que uma galinha 
se encontre ao ar livre, ela pode optar por nunca vir 
para o exterior.
Explica a diferença entre os ovos de casca castanha e 
os de casca branca e entre as gemas mais alaranjadas 
e as mais pálidas. A tão malfadada palavra ração é 
também desmistificada. Já para não falar do maior 
mito de todos: as hormonas! 
Elucida como chegámos aos dias de hoje com galinhas 
altamente produtivas. Descreve também as raças de 
galinhas portuguesas, infelizmente, todas em vias de 
extinção, e expõe a diferença entre estas e as atuais 
galinhas híbridas de alta produção.
Doze receitas da “Chefe” Justa Nobre completam esta 
obra onde informação e utilidade prática se conjugam 
de forma notável.

Madalena Lordelo
Madalena Lordelo tirou o curso de Engenharia Agro-
nómica no Instituto Superior de Agronomia e fez o 
doutoramento em Ciência Avícola na Universidade 

O Ovo
Descascar Mitos da Galinha ao Garfo

da Georgia nos EUA. Desde 2005 que é professora 
no Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa. Ao longo da sua carreira académica tem 
investigado ingredientes alimentares alternativos mais 
sustentáveis para avicultura e estudado fatores que 
influenciam a qualidade do ovo. Leciona várias disci-
plinas, nomeadamente Produção Avícola e Tecnologia 
dos Alimentos para Animais. 

Justa Nobre
Justa Nobre, nome incontornável do panorama nacio-
nal, expoente máximo de sabores tipicamente nossos. 
Nascida no coração de Trás-os-Montes, Justa Nobre 
transportou a alma da cozinha tradicional portuguesa 
para a capital. Cedo se tornou Chef de Cozinha e não 
demorou a inaugurar o seu próprio espaço, que, des-
de então, se tornou uma referência da gastronomia 
portuguesa. Conhecida por reinventar, Justa Nobre 
sempre teve a preocupação de utilizar produtos de 
qualidade na confeção das suas receitas. 

O Ovo
Descascar Mitos da Galinha ao Garfo
de Madalena Lordelo e Justa Nobre 
ISBN: 9789722420051
Ano de edição: 06-2021
Editor: Livros Horizonte
Dimensões: 157 x 234 x 11 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 144
Tipo de Produto: Livro
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Num projeto promovido em parceria 
por investigadores do ISA - 

Instituto Superior de Agronomia, 
da Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade de Lisboa e do 
INIAV – Instituto Nacional de 

Investigação Agrária, estudaram a 
qualidade dos ovos das galinhas 

autóctones portuguesas. O estudo, 
coordenado pela Prof.  Madalena 

Lordelo do ISA e publicado na Revista 
Poultry Science nº 96 (1), identifica 

um interessante potencial de 
valorização destes produtos 

ainda por explorar.

Existe um interesse crescente por parte do consumi-
dor em produtos de origem animal mais sustentáveis, 
os quais podem incluir produtos derivados de raças 
autóctones. 
Além disso, a manutenção da biodiversidade é impor-
tante e, naturalmente, as raças nativas de galinhas 
estão bem adaptadas às condições ambientais locais. 
Neste estudo, foram utilizados 286 ovos de quatro 
raças portuguesas de galinhas (Branca, Amarela, Pe-
drês Portuguesa e Preta Lusitânica) e de uma galinha 
comercial híbrida.
As características químicas e físicas dos ovos e seus 
componentes foram analisadas, tais como peso, 
unidades Haugh, cor da gema, teor de proteína do 
albúmen, teor de ácidos gordos da gema e teor de 
minerais no albúmen e gema. Poucas variações foram 
encontradas entre os parâmetros medidos entre as 
quatro diferentes raças de galinhas autóctones.

Comparação entre a qualidade do ovo
de galinhas autóctones portuguesas
e de poedeiras comerciais

Madalena Lordelo, Rui Bessa, Virgínia Ribeiro, Inês Carolino

No entanto, a raça Branca produziu ovos com casca casta-
nha mais clara e valores de unidade Haugh mais baixos em 
comparação com as outras raças portuguesas (P <0,05).
As galinhas comerciais produziram ovos que apresen-
taram formato mais arredondado do que o ideal e com 
casca e gema de cor mais escura em comparação com 
os ovos das quatro raças autóctones.
Além disso, as galinhas comerciais também produziram 
ovos mais pesados, mas com unidades Haugh menores 
do que as raças Amarela, Pedrês Portuguesa e Preta 
Lusitânica (P <0,05).
Não foram encontradas diferenças no conteúdo de 
minerais, proteínas e ácidos gordos entre os ovos das 
diferentes raças locais.
A análise geral indicou que a qualidade dos ovos das 
raças autóctones é equivalente à de um ovo comercial 
em muitas das suas características.
Os ovos de galinhas de raças autóctones são um pro-
duto de alta qualidade e a sua compra por parte dos 
consumidores auxilia na expansão dos recursos gené-
ticos locais e no investimento dos agricultores locais.

(1) 2017, Poultry Science 96: 1485–1491 http://dx.doi.
org/10.3382/ps/pew40

Raças Autóctones portuguesas
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Cinquenta organizações do setor agrí-
cola e agroalimentar, entre as quais a 

FEPASA, estabeleceram um 
Protocolo de Entendimento para a 

execução do “Projeto Ação 
Climática” que tem por objetivo 
enquadrar as ações promovidas 

pelas entidades aderentes no âmbito 
da Avaliação, Mitigação e Adaptação 

às Alterações Climáticas no Setor 
Agroflorestal, enquadradas pela 

convenção-quadro das Nações Unidas 
de 1992.

Tal como expresso no protocolo de entendimento assi-
nado, “As alterações climáticas constituem uma reali-
dade e uma prioridade nacional, face aos seus impactos 
presentes e futuros sobre os ecossistemas, a economia 
e a sociedade.
Os estudos efetuados indicam que Portugal e a região 
mediterrânica se encontram entre as zonas europeias 
com maior exposição e vulnerabilidade aos impactes 
das alterações climáticas.
O aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões 
de precipitação, o aumento da variabilidade e irregula-
ridade climática, bem como a maior frequência, persis-
tência e intensidade de eventos extremos, conduzem a 
um aumento dos riscos potenciais e da vulnerabilidade 
dos nossos sistemas de produção agrícolas e florestais.”
Nos termos do Acordo de Paris de 2015, foi assumido o 
compromisso por parte da comunidade internacional de 
encetar todos os esforços para que o aumento da tem-
peratura média global não ultrapasse 1,5 graus centigra-
dos até 2050 e por referência aos níveis pré-industriais, 
valores que a ciência define como máximos para que a 
estabilidade das condições de vida na terra seja garantida.
Por sua vez, em termos nacionais, a Resolução de Con-

Projeto “Ação Climática - Avaliação, Mitigação e Adaptação 
às Alterações Climáticas no Sector Agroflorestal”

FEPASA assinou Protocolo 
de Entendimento

selho de Ministros nº 107/2019 aprovou o “Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050” (RNC2050).
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 estabelece 
as metas, para Portugal, de redução de emissões para 
os anos de 2030, 2040 e 2050 e identifica os vetores 
de descarbonização e as linhas de atuação rumo a uma 
sociedade neutra em carbono, nos quais se incluem 
vetores de atuação para os setores agrícola, florestal 
e outros usos do solo, determinando que estes sejam 
integrados nas políticas setoriais mais relevantes.
Através deste protocolo, assinado no passado dia 27 de 
julho, em Lisboa, as entidades signatárias manifestam o 
seu interesse e disponibilidade para participar no projeto 
“Ação Climática – Avaliação, Mitigação e Adaptação às 
Alterações Climáticas no Setor Agroflorestal”.
A implementação do projeto será efetuada recorrendo 
ao financiamento julgado mais oportuno e vantajoso, 
nomeadamente através dos fundos disponibilizados 
pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo 
programa Portugal 2030, mas não vinculando, nesta 
fase, os signatários a qualquer compromisso financeiro.

Luis Mira da Silva (Moderador - ISA)
António Costa e Silva - Presidente da Comissão Nacional de 

Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
Filipe Duarte Santos - Presidente do Conselho Nacional do Ambiente 

e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS)
Filipa Saldanha - Fundação Calouste Gulbenkian
Miguel Miranda - Presidente do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA, I.P.)

Participantes no 2º painel da conferência “Alterações 
Climáticas: que desafios para o setor agroflorestal nos 

próximos anos?” que decorreu na Aula Magna da
Universidade de Lisboa no passado dia 27 de julho e 

durante a qual foi assinado o protocolo de
entendimento para o projeto

“Ação Climática”.

divulgação
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e seus lucrose seus lucrose seus lucros

Hemicell HT (β-mananase) é uma enzima focada na saúde e poupadora 
de nutrientes. 
Pequenas quantidades de β-mananos na dieta de frangos de carne podem causar uma 
resposta imune inata que pode desperdiçar energia valiosa do alimento e afetar 
negativamente o crescimento e desempenho.1-2
Hemicell HT decompõe esses β-mananos e minimiza a resposta imune induzida pelo 
alimento (RIIA), resultando nos seguintes benefícios:3-6   

•  Redução nos custos da ração usando um valor da matriz energética de até 90 kcal EM/kg

•  Melhoria no Índice de Integridade Intestinal (I2) de 1%

•  Redução de 5% de lesões graves por pododermatites

Hemicell HT. Para aves saudáveis e lucros em saúde

1. Geniec N.O., Alei F., and Klasing K. 2015. “Effect of Hemicell HT enzyme on the immune system of chickens and their performance.” International Poultry Scientific Forum Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia January 
26-27 2015; n/a: 54. 2. Saki A.A., Matzugi M.T., and Kamyab A. 2005. “Effect of Mannanase on Broiler Performance, Illeal and In-vitro Protein Digestibility, Uric Acid, and Litter Moisture in Broiler Feeding.” International Journal of 
Poultry Science 2005; 4: 21-26.  3. D M Anderson & Hsiao H.-Y. “New Feed Enzyme Development.” ChemGen Corp. 2009. 1: 1-30.  4. Trial code 2009/3018. Knox, A. 2009.  “To evaluate the efficacy of Hemicell-L and Hemicell-HT in 
broilers fed on pelleted diets based on wheat and soybean meal.” Roslin Nutrition Ltd., Scotland.  5. Trial PPG-53.  E. van Eerden et al, 2014. “Effect of Hemicell on Production Performance and Clinical Scores in Broiler Chickens.” 
Report no. 1366.  6. Poulsen K, Baker KT, and Kwiatkowski T (Elanco). 2018. Effects of β-Mannanase on Intestinal Health Analyzed in 30 Experience from EMEA. Data on file.

Hemicell HT, Elanco e a barra diagonal são marcas registadas da Elanco ou das suas filiais. © 2020 Elanco Animal Health, Inc. ou suas filiais. PM-PT-21-0101
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Não há família que não tenha 
a sua receita favorita de omelete. 

Fiambre, presunto, espargos, 
queijo, cogumelos, entre 

tantos outros ingredientes, 
povoam o imaginário da mais 

popular solução culinária com ovos, 
talvez agora em desuso.

Não foi há muito tempo que foi criada a que ficou 
conhecida como a mais famosa omelete de todos 
os tempos, criada no séc. XIX por Annette Poulard 
para atrair mais visitantes para a abadia do Mont 
Saint Michel, na Normandia, após o desmantela-
mento do estabelecimento prisional. 
O lindíssimo monumento que na preia-mar fica 
isolado e que o mundo inteiro admira e visita, foi 
outrora lugar de pena e castigo. Em 1888, pegando 
em tomilho, alho, manteiga e ovos de forma inédita, 
Annette Poulard imortalizou a sua omelete souflée. 
Tudo começou quando juntamente com o seu 
marido foi para lá com o seu patrão, o arquitecto 
encarregue do restauro do forte que era prisão 
e passou a grande destino turístico. O marido 
estabeleceu-se ali e criou a pensão Poulard para 

Em defesa da omelete
Fernando Melo*

começar a atrair clientela e ao mesmo tempo dar 
guarida a quem queria pernoitar, a omelete em si 
só mais tarde seria realidade.
Devia ser irresistível e operou o milagre de se 
tornar no ex libris daquele lugar, passando a ser 
muito mais os que acorriam ao Mont Saint Michel 
para provar a omelete do que para contemplar a 
maravilhosa e sumptuosa paisagem. Certo é que 
ainda que continua no topo das preferências dos 
turistas franceses e estrangeiros, prodígio operado 
pela magnífica preparação de base de ovos. 
O que tem então de especial essa omelete? As cla-
ras são batidas em castelo, integrando num passo 
seguinte as gemas em fio muito fino, à maneira do 

tradição & gastronomia

O Mont Saint-Michel, na Normandia, 
classificado como património 
mundial da UNESCO, é o 3º local 
turístico mais visitado de França, 
depois da Torre Eiffel e do Palácio 
de Versalhes. Aí se pode encontrar, 
ainda, o estabelecimento “La Mère 
Poulard”: Uma cozinheira que abriu 
uma estalagem em 1888 (com o 
marido) e atraiu um número 
crescente de pessoas ao Mont Saint-
Michel, graças à sua omelete cozida 
em fogo de lenha que pouco a pouco 
foi ganhando notoriedade até se 
tornar mundialmente famosa.

Disseminação de Campylobacter nas cozinhas

A campilobacteriose é a zoonose mais notificada na União Europeia desde 2005 
com 220682 casos confirmados em 2019, 942 dos quais registados em Portugal

Sustentabilidade na avicultura: desafios e oportunidades da 
transição para a economia circular

Vivemos uma era, designada por muitos como Antropoceno devido às altera-
ções permanentes que a nossa espécie causou no planeta, incluindo a atual 
emergência climática

O compromisso do setor 
das aves e ovos com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Em 2015, 193 líderes mundiais comprometeram-se com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Essas metas repre-
sentam uma visão compartilhada para erradicar a pobreza e a desigualdade 
social e enfrentar as mudanças climáticas até 2030.

O aparente dilema entre 
intensificação agroalimentar 
e sustentabilidade 

É hoje cada vez mais clara a necessidade de transformar os sistemas de ali-
mentação, isto é a forma como produzimos,  comercializamos e consumimos 
os alimentos.

Manual de Avicultura biológica
Produção de aves em modo biológico: uma estratégia sustentável

A segurança dos alimentos é cada vez mais exigida em todas as opções de 
processamento de alimentos
Fragmentos de ossos em cortes avícolas são um desafio para 
a indústria

Ossos e fragmentos de ossos em carne desossada são um desafio para os 
processadores de alimentos em todo o mundo, frente às exigências crescentes 
de produtividade e de 
otimização de produção. A segurança e qualidade dos alimentos são vitais na 
indústria de processamento de aves e a operação humana nem sempre se 
mostra eficaz na deteção óssea. Para atender aos padrões de segurança e de 
qualidade do setor, a deteção a utomática de ossos tornou-se parte essencia

Assembleia Geral da AVEC reuniu em Berlim
O setor europeu de carne de aves lança Roteiro para a Sustentabilidade

Dia Mundial do Ovo – 8 de outubro de 2021  
Comemorar os múltiplos 
benefícios dos ovos para 
pessoas de todas as idades

O Ovo
Descascar Mitos da Galinha ao Garfo

Comparação entre a qualidade do ovo
de galinhas autóctones portuguesas
e de poedeiras comerciais

Projeto “Ação Climática - Avaliação, Mitigação e Adaptação às Alter
máticas no Sector Agroflorestal”
FEPASA assinou Protocolo 
de Entendimento

Em defesa da omelete

Não há família que não tenha 
a sua receita favorita de omelete. Fiambre, presunto, espargos, 
queijo, cogumelos, entre 
tantos outros ingredientes, 
povoam o imaginário da mais 
popular solução culinária com ovos, talvez agora em desuso

Exportações agroalimentares
da UE voltaram a crescer 
em 2020

Governo francês obrigado a proibir novas explorações em gaiolas

Rabobank assinala recuperação do setor avícola mundial apesar das dificul
nos mercados do sudeste asiático
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souflé. As finalizações variavam, e a mais frequente 
era a integração de crème-fraiche no corpo ligeiro 
da omelete. Cremosidade a toda a prova, forte em 
proteína e calorias, quem almoçava não precisava 
de comer mais nada no resto do dia.
A copiosidade desta está em contraciclo com a 
omelete japonesa ou chinesa, em que a massa de 
ovo mexido é levada à chapa e enrolada depois 
de arrefecer, sendo apresentada aos comensais na 
forma de pequenos rolos, passíveis de manipulação 
com pauzinhos. 
No modelo bistrô de outrora, a omelete de fiambre 
enrolada simplesmente na frigideira em manteiga, 
ficou com a maioria dos louros de popularidade, 
além constituir a solução de “staple food” mais 
universal de todas. Com cebolinho, é refeição 
frequente nos pubs ingleses, assessorada por bom 
ketchup de tomate, feijão e cerveja.  
Nós por cá tínhamos o hábito de fazer uma ome-
lete simples, abrir uma lata de atum e outra de 
sardinhas e acompanhar com feijão frade, hábito 

que muitos ainda praticam abundantemente e 
que do ponto de vista formal é refeição comple-
ta, com os ingredientes essenciais para a nossa 
subsistência. Não deixa de ser curioso que não se 
sirva em dias festivos, ficando a achega à ideia 
de opção demasiado pobre para levar à mesa. Já 
uma sandes de ovo representa um lanche rico em 
saídas de campo ou em piqueniques. 
Mas nada suplanta nem substitui uma boa omelete. 
Há que praticar e insistir, depois de se dominar 
a técnica sai naturalmente, e é um regalo para 
toda a família.

* Fernando Melo, 56 anos, é licenciado em Engenharia 
Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico (1988), 
crítico de vinhos e comida desde 1995. É colaborador per-
manente da revista Vinho Grandes Escolhas (mensal), da 
revista Evasões (semanal) e dos diários Jornal de Notícias e 
Diário de Notícias. Participa regularmente em júris nacionais 
e internacionais de concursos de vinhos. É coautor do Guia 
Restaurantes de Portugal e dedica grande parte do seu tempo 
à formação graduada e pós-graduada em escolas superiores 
nacionais, nas áreas de enogastronomia, restauração, história 
da alimentação e produtos regionais. 

tradição & gastronomia
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notícias

A posição de liderança da União 
Europeia no quadro das exportações 

agroalimentares mundiais voltou a 
reforçar-se em 2020.

Em termos de importações a União 
Europeia ocupa a terceira posição 

depois dos EUA e da China.

Em 2020, ano profundamente marcado pela pande-
mia COVID19, o comércio agroalimentar da União 
Europeia atingiu um valor total de 306 mil milhões 
de euros: 184 mil milhões de exportações e 122 
mil milhões de importações. Ambos os números 
refletem um ligeiro aumento de 1,4% e 0,5%, 
respetivamente, face ao ano anterior.
O comércio internacional tem desempenhado um 
papel crucial na mitigação do impacto económico 
devastador da pandemia COVID19 e o setor agroa-
limentar demonstrou ser, neste contexto, um fator 
estratégico de resiliência da economia europeia.
A UE é o maior bloco comercial do mundo e susten-
ta a sua posição no comércio internacional numa 
extensa rede de acordos multilaterais e bilaterais 
de livre comércio.
As exportações europeias abrangem uma ampla 
gama de produtos, desde as matérias-primas até 
aos produtos altamente processados da indústria 
agroalimentar. 
Por outro lado, as importações europeias são clara-
mente dominadas pelas matérias-primas e produtos 
agrícolas de base que representam 75% do valor 
total das importações.
Considerando as diversas categorias de produtos, 
as exportações de carne de suíno e trigo foram 

Exportações agroalimentares
da UE voltaram a crescer 
em 2020

das que mais contribuíram para o aumento das 
exportações agroalimentares europeias.
No que respeita às importações, destacaram-se 
em 2020 as oleaginosas, ácidos gordos e ceras, 
as frutas e a soja.
A China, a Suíça, o Médio Oriente e o Norte de 
África foram os destinos em que as exportações 
EU mais cresceram. Pelo oposto, as exportações 
para os EUA, Turquia, Singapura e Japão, foram 
as que mais caíram.
Em termos de importações, o Canadá foi o país 
cujas exportações para a União Europeia mais 
aumentaram.
As importações provenientes do Reino Unido, da 
Ucrânia e dos EUA fora as que mais regrediram
Após o BREXIT, o Reino Unido assumiu-se, em 
2020, como o parceiro mais importante do comércio 
agroalimentar da União Europeia, com um peso de 
23% nas exportações e de 13% nas importações 
setoriais.
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O Conselho de Estado francês decidiu, 
no início de junho, a obrigatoriedade 
de o Governo publicar legislação que 

proíba novas explorações de galinhas 
poedeiras em gaiolas, bem como a 

concessão de qualquer tipo de apoio à 
modernização ou expansão das 

explorações existentes que recorram 
a esse tipo de confinamento dos 

animais.
 

Esta decisão, surgiu na sequência de um processo judicial 
colocado contra o Governo francês, pela organização de 
proteção animal CIWF (Compaixão na Agricultura Mundial).

Governo francês obrigado a proibir 
novas explorações em gaiolas

O processo, ganho pela CIWF, fundamentou-se no facto 
de, decorridos mais de 2 anos e meio sobre a entrada em 
vigor da Lei EGALIM (publicada em 2018), o executivo 
francês não ter regulamentado o artigo dessa Lei que 
estipula que “a produção em novas explorações ou a 
reabilitação de explorações existentes para a criação de 
galinhas poedeiras em gaiolas é proibida”.
A decisão do Conselho de Estado francês tem caráter 
vinculativo pelo que o Governo francês tem de provi-
denciar agora no seu cumprimento até final do corrente 
ano de 2021.
Recorde-se que a Comissão Europeia anunciou já que 
vai rever, em 2023, a legislação europeia de Bem-Estar 
Animal, sendo previsível que o recurso ao alojamento 
de animais em gaiolas, nas explorações pecuária, seja 
interditado a partir de 2027.
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Os mercados avícolas mundiais 
registaram uma melhoria 

significativa nos segundo e 
terceiro trimestres de 2021 e, na 
maioria das regiões, estão a ser 

recuperados os limiares de 
rentabilidade, afirma o Rabobank no 

seu último relatório trimestral.

Os mercados estão a beneficiar de um aumento da 
procura gradual, fruto da reabertura das economias, 
conjugada com uma contenção na oferta.
Esta recuperação está a ser particularmente senti-
da nos mercados do continente americano, onde a 
rentabilidade do setor parece ter melhorado signi-
ficativamente.
A exceção a esta melhoria global dos mercados aví-
colas é agora o sudeste asiático onde a COVID 19 
continua a afetar as condições das economias locais. 
As perspetivas do Rabobank para o terceiro trimes-
tre de 2021 são também positivas, continuando a 
prever-se um aumento da procura, conjugado com 
a manutenção de uma contenção da oferta e de 
uma estabilização, ainda que a preços elevados, 
dos preços dos alimentos compostos para animais.
As principais incertezas continuam a residir na 
evolução da pandemia COVID19 e da velocidade de 
recuperação dos canais HORECA.
Relevam como aspetos mais relevantes deste rela-
tório do Rabobank os seguintes aspetos:
•  Existem condições de mercado mais consistentes 

em todas as regiões chave exceto no sudeste 
asiático onde a retoma da economia e da procura 
estão ainda muito condicionadas. Nos Estados 
Unidos, México, Rússia e Japão os mercados es-

Rabobank assinala recuperação 
do setor avícola mundial apesar 
das dificuldades nos mercados 
do sudeste asiático

tão sólidos oferecendo boas rentabilidades aos 
produtores locais.

•  A crescimento da oferta está a ser condicionado 
pela escassez de mão-de-obra, principalmente na 
Europa, Reino Unido e Tailândia, pela ocorrência 
de gripe aviária e pelo nível de preço ainda ele-
vado dos alimentos para animais apesar de ser 
esperada a sua estabilização.

•  O comércio mundial está a registar uma forte re-
cuperação desde o segundo trimestre do corrente 
ano com volumes comerciais em máximos histó-
ricos apesar do impacto negativo da gripe aviária 
nas exportações europeias, russas e ucranianas 
e a desaceleração das importações chinesas.

Recorde-se, a propósito do mercado chinês, que o 
analista do Rabobank tem por diversas vezes salien-
tado que, neste setor, não é expectável que este se 
venha a assumir como um mercado relevante para as 
exportações mundiais, em resultado da forte aposta 
chinesa numa estratégia de autossuficiência no setor 
das aves, reduzindo a dependência externa para 
níveis inferiores a 5% das necessidades internas.

Fonte: Rabobank 2021
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Diferentes 
formas e feitios,

gostamos de todos.

Nutricionalmente ricos e com possibilidades infinitas 
de confeção, os ovos são uma parte importante 

de qualquer regime alimentar equilibrado. 

Dê asas à sua criatividade!

A ciência dos animais mais saudáveisP
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