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NORMA DE CALIDAD– ESPANHA

De acordo com o Aviso da DGAV de 1 de Julho 

de 2016, referente ao Plano de Controlo e 

Erradicação da Doença de Aujeszky, durante o 

mês de Agosto de 2016, os proprietários de 

todas as explorações suínas são obrigados a 

declarar os efetivos que possuam, reportados 

ao dia 1 daquele mês.

A declaração das existências de suínos é 

considerada medida sanitária visando o 

combate a Doença de Aujeszky, sendo que o 

seu não cumprimento acarreta a penalização 

prevista no art.° 52°e 53º do Decreto-Lei n.º 

DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIAS - AGOSTO

De acordo com o Real Decreto 4/2014, de 10 de Enero, que aprova a norma de calidad para la carne, 

el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, é obrigatório determinar o encabeçamento máximo 

permitido em montanheira por análise das parcelas do SIGPAC (sistema de parcelário Espanhol), isto 

é, por análise do grau de cobertura arbóreo é definido o número máximo de porcos de montanheira 

em cada exploração.

Desde a entrada do referido Real Decreto e até meados de Julho, a documentação portuguesa que 

daria suporte equivalente a este processo, o IE e o P3, não continham este tipo de informação. As 

associações do setor alertaram o Ministério da Agricultura português para o efeito, sob pena de não 

poderem ser produzidos e exportados, os animais ao abrigo da referida Norma de Calidad. 

Depois do setor se ter reunido com o Presidente do IFAP, Eng.º Luís Souto Barreiros e com a sua 

equipa técnica, foi disponibilizada uma ferramenta informática alojada no ISIP (sistema de parcelário 

Português) que, por amostragem, permite determinar o grau de cobertura arbóreo de cada parcela de 

montanheira e solucionar esta lacuna aos produtores de porco alentejano que produzem animais de 

montanheira ao abrigo da Norma de Calidad Espanhola.

85/2012 de 5 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º222/2012, de 15 de Outubro.

Esta Declaração de Existências será realizada 

apenas através do iDigital. Para o efeito 

deverão ser seguidas as instruções constantes 

do Manual do Utilizador – Declaração de 

Existências – Suínos, que se encontra 

disponível no portal da CONFAGRI, na área 

reservada da Identificação e Registo Animal.

FONTE: FPAS

Texto por: Pedro Camacho, Técnico da ACPA

Não corra riscos!
Cumpra as normas de Condicionalidade:

- Ambiente

- Fitossanidade

- Saúde Publica

- Bem-estar Animal

- Saúde Animal

- Boas Condições Agrícolas e Ambientais

SAA - SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA

Proteja as suas ajudas e adira ao serviço 
que lhe permite cumprir a 
Condicionalidade na sua exploração.

Contacte a ACPA através do Tel.: 286 518 030
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