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Teve lugar no dia 9 de Fevereiro de 2018, pelas 18:00 horas, no Auditório da Bolsa do Porco, sito 

na cidade do Montijo uma reunião de suinicultores com vista à apresentação e discussão do 

plano de actividades do programa de certificação Porco.PT para o ano 2018. 

A ordem de trabalhos foi a seguinte: 

1. Boas vindas, pelo Presidente da FPAS; 

2. Apresentação dos resultados gerais da campanha 2017; 

3. Apresentação da revisão do caderno de especificações Porco.PT para 2018; 

4. Apresentação do Orçamento para 2018; 

5. Apresentação do modelo de quotização para o ano 2018; 

6. Apresentação das actividades desenvolvidas no ano 2017; 

7. Período de perguntas e respostas. 

1. Boas vindas, pelo Presidente da FPAS 

A reunião iniciou-se com a mensagem do Presidente da FPAS, Sr. Vítor Menino, dirigida aos 

suinicultores, na qual realçou a importância do Programa de Certificação Porco.PT no 

relançamento de um sector fustigado por uma forte crise nos anos 2015 e 2016. 

Vítor Menino referiu a importância da união e coesão do sector em torno de um projecto que 

reserva uma salvaguarda concorrencial nas garantias dadas aos consumidores. 

Referiu ainda que o Porco.PT é um veículo de comunicação e imagem directa da produção ao 

consumidor. 

O Presidente da FPAS fez ainda um agradecimento público aos membros integrantes do Grupo 

de Trabalho Porco.PT. 

2. Apresentação dos resultados gerais da campanha 2017 

Foram apresentados os resultados da campanha de comunicação, publicidade e relações 

públicas no ano 2017, pela Drª Catarina Labau, sob o tema “o sector da suinicultura a responder 

às tendências do mercado” 

O investimento total da campanha 2017 foi de 600 000€, tendo sido obtidos os seguintes 

resultados métricos : 

 Publicidade em TV: 

o Emissão de 318 spots de 10’’ e 20’’; 

o Emissão de 1.111 cartões de patrocínio de 5’’; 

o 2.634 GRP’s efectivamente alcançados; 

o 251.095.670 visionamentos. 

 Publicidade em rádio: 

o Emissão de 220 spots de 15’’; 

o Emissão de 130 referências de 5’’. 

 Publicidade em imprensa: 

o 10 ½ páginas Revistas Correio da Manhã; 

o 3 ½ páginas Revista Caras; 
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o 3 ½ páginas Revista Expresso 

 Publicidade em multibanco: 

o 3 semanas de emissão; 

o 4.588 caixas MB; 

o 5.629.051 contactos efectivos. 

 Redes Sociais: 

o Site TVI: 60.935 contactos  

o Site RTP – 114.170 contactos 

o Facebook – 512.928 contactos 

o Artigo NIT (Global) - 40.402 contactos 

 Assessoria de Imprensa: 

o 304 notícias publicadas 

o 1 279 757,00€ AVE 

 Site Porcopt.pt 

o 63 909 visitas 

 Facebook Porco PT + Instagram Porco PT 

o Facebook: 4055 seguidores 

o Instagram: 159 seguidores 

 Acções com influenciadores: 

o Acções com 9 influenciadores: artigos em blogs com partilha nas redes sociais 

 Acções de relações públicas: 

o Goodwill Presidente da República; 

o Roadshow com presença em 9 locais distintos; 

o 60 acções de degustação em lojas de duas cadeias da Grande Distribuição 

(Auchan + Intermarché) + 1 acção de degustação em parceria com ginásio 

every.body 

 Parceria com ACIRO (Torres Vedras) – Porco.PT é Rei 

 Acções de Formação SONAE 

o Vila Nova de Famalicão; 

o Loures; 

o Montijo; 

o Porto. 

 Candidatura ao Prémio Portugal 5 estrelas – Vencedor na categoria carne de porco. 

3. Apresentação da revisão do caderno de especificações Porco.PT para 2018; 

A revisão ao caderno de especificações do Programa de Certificação Porco.PT foi apresentada 

pelo vice-Presidente da FPAS, Sr. David Neves, sob o tema “Uma marca, várias linhas de 

produto”. 

De forma a tornar o Programa de Certificação Porco.PT mais inclusivo e, ao mesmo tempo, ir de 

encontro à evolução das tendências de consumo que dos portugueses, a FPAS e o Grupo de 

Trabalho Porco.PT criaram, sob a chancela Porco.PT, três linhas de produto distintas. São elas: 

 Porco.PT Standart; 

 Porco.PT Premium; 
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 Porco.PT Produção sem uso de antibióticos. 

As três categorias terão as mesmas menções a incluir no rótulo: 

1. Porco português de qualidade FPAS; 

2. Alimentação à base de cereais; 

3. Bem-estar animal certificado. 

Relativamente às características de cada linha de produto, são, resumidamente: 

1. O Porco.PT standard admite machos inteiros; 

2. O Porco.PT premium apenas admite machos castrados; 

3. O Porco.PT produção sem uso de antibióticos apenas admite animais resultantes de 

processo produtivo que não recorra a antibióticos em qualquer fase desse processo. 

4. Apresentação do Orçamento para 2018; 

O orçamento do Programa de Certificação Porco.PT para o ano 2018 foi apresentado pelo 

Secretário-Geral Adjunto da FPAS, João Bastos. 

O orçamento estimado para o ano 2018 é de 200 000€, proveniente da quotização dos 

produtores aderentes. 

O rendimento disponível será alocado em cinco rubricas, na seguinte proporção: 

1. 10% para custos de contexto e estrutura; 

2. 15% para encargos relativos à certificação; 

3. 15% para encargos relativos à comunicação; 

4. 10% para custos de produção de etiquetas; 

5. 50% serão alocados na promoção, publicidade e marketing da marca Porco.PT 

5. Apresentação do modelo de quotização para o ano 2018; 

O director da FPAS e membro do Grupo de Trabalho Porco.PT, Engº Pedro Lagoa, apresentou o 

modelo de quotização aos produtores aderentes. 

Depois do esforço de implementação da marca em 2017, em 2018 a contribuição pôde ser 

revista, sendo exigido um esforço financeiro menor aos produtores. 

Assim, vigorará no ano 2018 a seguinte tabela de quotização: 

 2,50€ por reprodutora/ano para os produtores de porcos; 

 1,25€ por reprodutora/ano para os produtores de leitões. 

A facturação terá periodicidade mensal, em 12 facturas de igual montante. 

Novos aderentes ao projecto pagarão a totalidade do valor correspondente desde o arranque 

do programa, em Junho de 2017, ao valor de 0,50€/porco abatido entre Junho de 2017 e 

Dezembro de 2017. 
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Ficará para decisão posterior a possibilidade de abater o valor em falta por um período 

determinado de tempo, não obrigando os novos aderentes a pagarem de uma vez os valores em 

falta. 

[NOTA: Foi posteriormente aprovado em sede de GT Porco.PT que os novos aderentes pagarão 

o valor de 5€/porca/ano até perfazer o total em débito. A facturação será feita na totalidade 

aquando da entrada do novo produtor no projecto, mas os pagamentos será instaurada uma 

conta corrente a esses produtores] 

6. Apresentação das actividades desenvolvidas no ano 2017. 

A Drª Mónica Gouveia, integrante do Grupo de Trabalho Porco.PT, apresentou sumariamente 

as acções organizadas por este órgão informal de gestão da marca Porco.PT destacando-se as 

acções de degustação desenvolvidas em várias superfícies comerciais. 

Foi ainda feito o apelo aos suinicultores para que em futuras acções colaborem proactivamente, 

ajudando na eficácia e notoriedade destas acções. 

7. Período de perguntas e respostas 

Foi aberto um período de esclarecimentos adicionais aos presentes. Os suinicultores elogiaram 

o trabalho feito pela FPAS e pelo Grupo de Trabalho do Porco.PT e colocaram algumas questões 

e preocupações quanto à reformulação do programa para 2018. 

Destaca-se a preocupação com a criação de uma linha de produto que se manifesta “sem uso 

de antibióticos”, uma vez que toda a carne de suíno comercializada é livre da presença de 

antibióticos, podendo esta nomenclatura induzir os consumidores em erro. 

Os responsáveis pelo projecto contra-argumentaram que será inevitável que se criem linhas de 

produtos à base de carne de porco com a menção à utilização de antibióticos e que será uma 

protecção do projecto e dos suinicultores portugueses que essa linha já esteja criada dentro do 

âmbito do Porco.PT, mesmo que não seja introduzida no imediato no mercado. 

 

A reunião foi encerrada pelas 20:30 procedendo-se à degustação de carne de Porco.PT 

Premium. 

 

Montijo, 9 de Fevereiro de 2018  

 

 

 

 

 


