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PRÉMIO PORCO D’OURO ZOETIS À INOVAÇÃO NAS EXPLORAÇÕES SUINÍCOLAS 

Definição: Prémio à inovação em qualquer ámbito da Produção suinícola (maneio, gestão de 

recursos humanos, meio ambiente, instalações, biossegurança, genética, eliminação de 

residuos, sanidade animal, bem-estar animal, etc…) 

Objectivo: Reconhecer e premiar o mais destacado exemplo de inovação na Produção suinícola 

no ano a que o premio respeita. É um incentivo para que os produtores continuem melhorando 

e apostando na investigação e inovação aplicada como elemento básico para a melhoria 

contínua das explorações e do sector suinícola no seu todo. 

Bases do concurso: 

1. Quem pode concorrer? 

Qualquer empresa aderente ao sistema BDporc Portugal e que cumpra os requisitos mínimos 

de exigencia requeridos para concorrer a qualquer outro prémio da Gala Porco D’Ouro. 

Qualquer exploração se pode candidatar, independentemente da dimensão e sempre que não 

tenha a decorrer nenhum auto de contra-ordenação por incumprimento da normativa de 

sanidade animal, bem-estar animal ou meio ambiente (informação solicitada às autoridades 

competentes). 

Só será aceite um projecto por exploração. 

2. Que projectos podem ser apresentados? 

Nesta primeira edição de 2019, os realizados e implementados na exploração, com resultados 

positivos, entre 2017 e 2018. 

Os projectos terão de ser originais e não podem ser desenvolvimentos comerciais. Qualquer 

projecto cuja implementação resulte na melhoria e inovação da exploração em qualquer ámbito, 

poderá ser candidatado ao presente premio. 

3. Para onde enviar a candidatura? 

O formulario será feito chegar à Zoetis e FPAS através do formulario disponível no site da FPAS 

(www.suinicultura.com)   

4. Como se formalizam as candidaturas? 

Através do referido formulario, criado por iniciativa de Zoetis/FPAS/BDporc Portugal e que 

incluirá os seguintes elementos: 

a) Origem do projecto/ideia (máximo 100 palavras). 

b) Descrição da iniciativa (máximo 500 palavras). 

c) Acções levadas a cabo (máximo 200 palavras). 

d) Resultado obtido. Incluindo uma estimativa do benefício do projecto nos resultados 

económicos da exploração (máximo 200 palavras). 

5. Quando me devo candidatar? 

Data de abertura do concurso: 1 de Janeiro de 2019 
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Data de encerramento do concurso: 31 de Março de 2019 

Poderão ser solicitados esclarecimentos adicionais às candidaturas apresentadas. 

Valorização do Projecto: 

1. Os projectos serão avaliados pelo Júri dos Prémios Porco D’Ouro, mais um 

representante da Zoetis, pontuando os projectos até 100 pontos, atendendo aos 

seguintes critérios: 

• Criatividade. Originalidade do projecto, assim como a relevancia e grau de inovação 

científica ou tecnológica. 50 PONTOS 

• Resposta a uma necessidade ou desafio sectorial. 20 PONTOS 

• Aplicabilidade e replicação noutras explorações, tendo em conta a totalidade do sector. 

20 PONTOS 

• Eficiência. Impacto económico sobre o beneficiário. Estimativa do benefício do projecto 

sobre os resultados económicos das explorações, considerando a pontuação mais alta 

quando o impacto supere os 3%. 10 PONTOS 

2. Uma vez seleccionados os três finalistas, solicitar-se-á às autoridades competentes a 

informação sobre o cumprimento das normas aplicáveis à produção de suínos em 

matéria de sanidade, bem-estar animal e meio ambiente, com a finalidade de 

comprovar que não existe nenhum expediente jurídico aberto. 

3. Realizar-se-á uma visita física aos três finalistas para a avaliação “in situ”. Nessa visita o 

candidato apresentará o projecto ao júri com mais detalhe. Nesta visita valorizar-se-á 

de forma exaustiva a forma de apresentação do projecto, elaborando o comité delegado 

do júri, após a visita, a proposta final do premiado ao resto do júri, tal como os restantes 

prémios especiais. 

Dependendo do projecto, o comité delegado do júri que realice a visita poderá fazer-se 

acompanhar por especialistas na matéria em apreço para melhor avaliação (representantes de 

universidades, administração pública, etc..) 

Entrega do Prémio Especial Porco D’Ouro Zoetis à Inovação 

Haverá três finalistas nomeados: aos três será entregue um diploma relativo a essa nomeação e 

um prémio ao vencedor. Os três projectos serão explicados por parte do apresentador no 

momento da entrega dos diplomas. 

Momento da entrega: Na Gala, durante a entrega dos Prémios Especiais Porco D’Ouro. 
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