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PLANO DE ACTIVIDADES DA FPAS 
 

ANO 2015 
 

Ao finalizar o ano de 2014 teremos que reconhecer que as perspetivas apontadas há um ano atrás, no 

que diz respeito à rentabilidade da atividade não se concretizaram por razões de todos conhecidas.  

 

No entanto, apesar da crise que assolou o sector a nível europeu, em sequência do embargo russo, 

antevemos que o 2015 possa vir a ser um ano de recuperação assim os países com maior componente 

exportadora consigam desviar o seu produto para outros destinos. 

 

Por outro lado, 2015 será o 1º ano de aplicação plena do PDR 2020, para o qual a FPAS preparou 

diversas candidaturas com especial incidência nos protocolos assinados com o INIAV, EDIA, UTAD 

e Universidade de Évora e no trabalho a ser desenvolvido no âmbito do LGPS e LGMA. 

 

Com base nestes pressupostos vimos apresentar à Assembleia Geral da FPAS a seguinte proposta de 

Plano de Atividades para 2014: 
 

Dar seguimento às já tradicionais atividades que vimos desenvolvendo há vários anos: 

 

 Edição de 4 números da Revista Suinicultura, que em 2015 contemplará a edição de um 

número especial, em junho; 

 Melhoramento do portal www.suinicultura.com, sempre em paralelo com a edição semanal da 

newsletter e também com a página de facebook, a qual em pouco mais de 9 meses já conta 

com cerca de 1000 inscritos; 

 Organização de uma série de Sessões de Esclarecimento, única forma reconhecida de 

interligação com as Associações Federadas e com os produtores seus associados. Estas 

sessões, por razões estratégicas relacionadas com a recolha de apoios empresariais, deverão, 

tal como tem acontecido em anos anteriores, ter lugar em Março/Abril;  

 Organização do VII Congresso Nacional de Suinicultura a ter lugar nas Caldas da Rainha, a 23 

e 24 de Junho. 

  

Para além do atrás descrito e como complemento, propomo-nos ainda: 

 

1. Continuar a defender o conceito de “Segmentação de ciclo”, promovendo a sua divulgação; 

2. No âmbito do PDR 2020, participar ativamente nos Grupos Operacionais criados pelo INIAV 

(efluentes, sanidade, raças autóctones, etc); 
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3. Promover a criação da versão portuguesa do BDPorc, organizando no início de 2015 uma reunião 

exploratória para a qual serão convidados representantes dos maiores grupos de produção, bem 

como os representantes das maiores empresas do sector farmacêutico; 

4. No âmbito do PCEDA, participar e incentivar o trabalho a desenvolver no âmbito da respetiva 

Comissão de Acompanhamento, liderada pela DGAV; 

5. No âmbito dos temas relacionados com o ambiente, continuar a acompanhar o trabalho 

desenvolvido em torno do NREAP, quer diretamente quer através da Confagri; 

6. Idêntico posicionamento adotaremos em relação a todo o processo relacionado com a problemática 

da gestão de efluentes; 

7. Continuar a desenvolver esforço no sentido de conseguir obter uma alternativa credível ao 

SIRCA  - Sistema Integrado de Recolha de Cadáveres. 

8. Continuar a colaborar com o Grupo de Trabalho denominado “Plano de ação nacional para a 

redução do uso de AB nos animais”, liderado pela DGAV; 

9. Continuar a trabalhar em interligação com a CONFAGRI com especial enfoque nas possíveis 

candidaturas da FPAS no âmbito do PDR 2020;  

10. Apoiar e participar ativamente nas atividades das associadas, particularmente as que tem maior 

visibilidade pública como por exemplo: Ancsub (Feira do Fumeiro), Sagran (Santiagro), Acpa e 

Ancpa (Ovibeja, Feiras de Santarém, de Garvão, de Portel, de Ourique, etc); 

11. Continuar a apoiar o trabalho desenvolvido pelo LGPS (Raças Exóticas) e pelo LGMA, agora da 

responsabilidade da FPAS, dando especial atenção à consolidação das candidaturas ao PDR 2020; 

12. Continuar a desenvolver todos os esforços no sentido de finalmente concretizar a criação do 

FILPORC – Interprofissional da fileira da carne de porco, apoiando as ações que venham a ser 

propostas pela sua Direção ; 

13. Por fim, a nível internacional, 
 

a. Continuar a trabalhar em conjunto com a nossa representação no COPA-COGECA onde, 

em 2015 continuaremos a deter a presidência do Grupo de trabalho da carne de porco; 

b. Alargar sempre que possível a nossa presença nas reuniões técnicas a terem lugar em 

Bruxelas; 

c. Participar, sempre que possível, nas reuniões do IMPA, EPSPA, ANAPORC, etc. através 

da presença de pelo menos um Diretor nesses fóruns; 

d. Participar nas atividades da edição de 2015 da FIGAN, Feira Internacional para a 

Produção animal, ater lugar em Saragoça, em Março  

e. Participar ativamente nas diversas atividades da OIPORC, agora com responsabilidades 

acrescidas, na sequência da eleição como “Secretário” da Junta Diretiva que governará 

aquela organização no triénio 2014/2017. Neste contexto deveremos preparar com a 

devida antecedência a presença da FPAS no IV Congresso OIPORC que terá lugar em 

Setembro próximo.  

 

Lisboa, 17 de Dezembro de 2014 

A Direção  
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