
 

 

DOCUMENTO DE ADESÃO AO SISTEMA DBporc  

(PORTUGAL)  

 
Empresa: _________________________________________________________________ 
(em diante designada por EMPRESA) 

Morada: __________________________________________________________________ 

Localidade: ______________________________________Código Postal: ______/_____ 

Número de contribuinte: ____________________________________________________ 

Nome do Representante: ___________________________________________________ 

Telefone: __________________________ e-mail: _______________________________ 

CONSIDERANDO: 

1 – O protocolo celebrado entre o IRTA e a FPAS com vista a promover a extensão do BDporc 
em Portugal e conhecer a eficiência dos animais nas condições produtivas das explorações 
portuguesas e em comparação com os grupos de referência estabelecidos no Sistema BDporc. 

2 – Que O IRTA tem atribuídas, entre outras, as funções de prestação de serviços de 
investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologia no âmbito agroalimentar em 
colaboração com os sectores público e privado com o objectivo de contribuir para a 
modernização, competitividade e desenvolvimento deste sector, e em geral, ao progresso da 
sociedade. 

3 – Que o IRTA na prossecução da sua actividade gere e dirige o Sistema BDporc, consistindo 
num serviço destinado ao sector suinícola e que tem como seus objectivos fundamentais 
proporcionar informação de referência do sector às empresas de produção suína, como 
elemento de ajuda na tomada de decisões e que tem estabelecido com o MAGRAMA e a 
ANPROGAPOR um compromisso para a promoção e exploração do BDporc Espanhol e com a 
FPAS um compromisso para a promoção e exploração do BDporc Portugal. 

4 – Que o IRTA, enquanto gestor do BDporc Portugal, tem poderes para autenticar este 
documento. 

5 – Que a EMPRESA está interessada em aderir ao Sistema de Banco de Dados de Suínos 
(BDporc), aceitando as condições que se anexam. 

Assinatura do representante e carimbo da Empresa: 

 

_____________________________ 

Em,…………………………………………………, no dia …………de……………………………… de 201… 

 



 

 
 
 
 

ANEXO: 
 
CONDIÇÕES DE ADESÃO 

1. O Sistema BDporc consiste num sistema de gestão de Informação e um banco de dados das 
explorações de suínos, gerido pelo IRTA, a partir do qual se pode dispor de informação 
estatística e comparativa de referência do sector suinícola. 

2. O Sistema BDporc tem como objectivo proporcionar ao usuário uma informação adequada 
para a boa gestão da sua exploração, através do conhecimento da sua situação e da 
comparação com outras explorações agrupadas em grupos de referência, previamente 
definidos (zonas geográficas, tamanhos de exploração, sistemas de produção, etc.). 

3. O BDporc Portugal oferece à EMPRESA os seguintes serviços: 

 Recepção e validação dos dados técnicos básicos fornecidos pela exploração com 
carácter trimestral. 

 Cálculo dos índices e das médias dos critérios analíticos da exploração e 
comparação com os índices e médias dos grupos de referência estabelecidos ou 
que se estabeleçam em função dos dados disponíveis, também com carácter 
trimestral. 

 Elaboração e transmissão de informações personalizadas com carácter 
confidencial. 

 Acesso personalizado ao e-BDporc, sistema electrónico de acesso ao BDporc: 
www.bdporc.irta.es 

 Envio do boletim BDporc de edição semestral. 

 Opção de concorrer aos prémios “Porco D’Ouro Portugal”, que reconhecem a 
eficiência das explorações e dos produtores portugueses. 

4. A adesão ao sistema BDporc Portugal implica o fornecimento ao IRTA, por via informática 
e com periodicidade trimestral, dos dados individuais e devidamente codificados pela 
EMPRESA relativos à exploração, que serão integrados na base de dados, conjuntamente 
com as outras explorações. 

5. Os dados brutos transmitidos pelas explorações para sua correcção, serão verificados de 
acordo com os critérios standard dos filtros estabelecidos no Sistema BDporc e os dados 
erróneos devolvidos à EMPRESA para sua correcção. 

6. O IRTA, enquanto gestor do BDporc Portugal compromete-se a manter a confidencialidade 
sobre a procedência dos dados integrados no programa. 

7. A EMPRESA autoriza expressamente o IRTA a publicar os dados obtidos da mesma, 
integrados no conjunto global de resultados obtidos pelo sistema, seguindo os critérios 
estabelecidos pela Comissão Técnica do BDporc. 

8. A adesão terá uma vigência de um ano, prorrogáveis por iguais períodos de tempo. A 
renúncia deverá ser comunicada por escrito à outra parte com uma antecedência mínima 
de três meses até à finalização da anuidade correspondente. 

9. Aquando da adesão ao BDporc Portugal, a EMPRESA deverá endossar ao IRTA o valor de 
0,30€ (trinta cêntimos de euro) por porca e ano, que poderá ser revista anualmente de 
acordo com o IPC. 

10. O pagamento por parte da EMPRESA tem a periodicidade anual, devendo ser executado na 
sequência do envio da correspondente factura emitida pelo IRTA. 

 

 

 
 
 
 
 

Pelo BDporc, IRTA: 

D. Pedro López Romero 

Director 

Pela EMPRESA: 

Sr. _____________________________ 

(na qualidade de _________________) 

http://www.bdporc.irta.es/


 

 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO e-BDporc 
(Portugal) 

Eu, ……………………………………………………………………………………………………………………… em 

representação da empresa ………………………………………………………………………………………………………… 

com o cargo de …………………………………………………………………………………………………………, com o e-

mail ……………………………………………………………………………………, solicito uma chave de usuário do e-

BDporc, chave que permitirá o acesso a todas as utilidades e ferramentas disponíveis na web 

www.bdporc.irta.es assim como aos dados da minha empresa e aos resultados dos diversos 

grupos de referência do Sistema BDporc. 

As chaves de acesso desejadas pela minha empresa seriam: 

Utilizador (mínimo 6 e máximo 15 dígitos):……………………………………………………… 

Password (mínimo 6 e máximo 15 dígitos):………………………………………………………. 

 

Declaro conhecer que, uma vez activados pelo IRTA o código e a password de utilizador, o uso 

dessas chaves de acesso e sua difusão entre o pessoal da empresa ficará sobre a 

responsabilidade da empresa (*) 

 

Em ........................................................., a .......... de ...................... de 2015 

 

 

 

Assinatura e carimbo: 

 

 

 

Sr./Sra _____________________________ 

Cargo na empresa _________________ 

http://www.bdporc.irta.es/

