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Na abertura da conferência “Ambiente & 

Alimentação Animal”, que a Associação 

Portuguesa das Indústrias de Alimentos 

Compostos para Animais (IACA) realizou 

no passado mês de abril, em Fátima, no 

âmbito da reunião geral da indústria, José 

Romão Braz disse que o encontro serviria 

para “pensar o futuro”, nomeadamente as 

principais “ideias e estratégias a adotar”, no 

ano em que a associação comemora o seu 

50.º aniversário.

Durante todo este ano, numa altura em que 

“o tema do Ambiente é de grande atualida-

de”, afirmou, que a sustentabilidade será 

“uma das principais matérias em destaque”, 

sublinhando que “este é um tema muito im-

portante para nós”. Assim, “apostámos na 

partilha de boas práticas, como casos de 

utilização de soja sustentável ou medidas de 

controlo de emissões no ambiente”, refle-

tindo sobre o impacto da atividade pecuária 

“Sustentabilidade implica 
empresas viáveis”
“Ambiente & Alimentação Animal” foi o tema escolhido pela IACA para a conferência da 

reunião geral da indústria deste ano. Numa altura em que o debate sobre o impacto do setor 

no ambiente está na ordem do dia, a Associação quis mostrar o que a fileira tem vindo a fazer 

para mitigar esta questão. Na sessão de abertura, o presidente, José Romão Braz, lembrou 

que “a nossa indústria é pioneira em termos de sustentabilidade e continuamos a trabalhar 

para melhorar”, mas alertou: “Sustentabilidade não é apenas ambiente, sustentabilidade 

implica empresas viáveis”.

Texto . Emília Freire

Gil Garcia
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e sobre as técnicas inovadoras para os desa-

fios ambientais.

O presidente da IACA anunciou ainda que, 

nas várias iniciativas que assinalam o ani-

versário, outra das prioridades passará pela 

partilha de informação sobre a alimentação 

animal, numa lógica de literacia alimentar 

e de desconstrução de alguns mitos sobre 

a indústria pecuária. Porque “queremos ser 

parte da solução”.

A pecuária e a ‘neutralidade carbónica’

No painel I da conferência – dedicado ao 

Impacto da Atividade Pecuária no Ambien-

te – depois de o moderador, Manuel Chavei-

ro Soares, da IACA, ter referido que a filei-

ra da alimentação animal aposta há muito 

na economia circular, “porque usa muitos 

subprodutos agrícolas e agroalimentares”, 

Francisco Avillez, da Agroges, foi falar so-

bre os desafios para a pecuária nacional 

no âmbito do Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC), um roteiro que o 

professor emérito do ISA explicou que veio 

no seguimento do Acordo de Paris, onde 

quase todos os países do mundo assinaram, 

em 2015, um compromisso “visando limitar, 

até ao fim do século, o aumento da tempe-

ratura média da atmosfera abaixo dos 2 °C 

e atingir, na segunda metade deste século, 

um balanço neutro entre as emissões an-

tropogénicas de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) e a remoção por sumidouros”. Assim, 

todos os países se comprometeram a tomar 

medidas neste sentido, que serão avaliadas 

anualmente a partir de 2023, pelo que, no 

decorrer deste Acordo, “Portugal assumiu, 

em 2016, o compromisso de atingir a neutra-

lidade carbónica até 2050”.

Para isso, foi criada uma equipa que, com 

base em diversos cenários macroeconómi-

cos, teria de elaborar as trajetórias setoriais 

para que o compromisso seja cumprido.

Os setores que estão em questão são: ener-

gia e indústria; mobilidade e transportes; 

resíduos e águas residuais; agricultura, flo-

restas e uso do solo; bem como economia 

circular.

A equipa analisou três cenários possíveis: 

Portugal pouco competitivo, competitivo e 

muito competitivo, e concluiu que “os resul-

tados obtidos com as trajetórias de descar-

bonização da economia permitem-nos con-

cluir que a neutralidade carbónica em 2050 

é possível”.

Francisco Avillez afirmou que “os setores 

da indústria e da agricultura apresentam 

um potencial de descarbonização mais re-

duzido, contribuindo ainda assim com re-

duções significativas no período 2020-2050, 

com especial ênfase no período 2040-2050”, 

mas salientou que “uma melhor gestão agro-

florestal é um fator determinante para o ob-

jetivo da neutralidade carbónica em 2050”.

O responsável da Agroges esclareceu que 

“por agricultura entende-se, no âmbito do 

RNC 2050, todas as atividades de produção 

animal, as atividades de produção vege-

tal associadas com as áreas ocupadas por 

culturas temporárias e culturas permanen-

tes”, sendo que “as áreas ocupadas por pra-

dos e pastagens permanentes foram inte-

gradas no conjunto formado pelo chamado 

LULUCF (Land Use, Land Use Change and 

Forestry)”.

Emissões de GEE da agricultura 

representam 10% do total nacional

O professor afirmou que “atualmente as 

emissões de GEE pelas atividades de produ-

ção vegetal e animal atingem o valor de 6,8 

milhões de toneladas de CO2 por ano, que 

representam cerca de 10% do total das emis-

sões nacionais. O setor animal é responsá-

vel por 84% destas emissões (62% bovinos) 

e 16% cabem ao setor vegetal.

Francisco Avillez referiu que na consul-

ta pública ao RNC 2050 surgiram algumas 

críticas que a Agroges ia tentar resolver 

no projeto final a apresentar ao governo 

em maio, nomeadamente ao facto de se ter 

tratado separadamente a produção animal 

das pastagens e de se ter considerado que 

a implementação da Estratégia de Promo-

ção da Produção de Cereais implicaria uma 

reorientação para as ajudas aos cereais de 

parte dos prémios às vacas aleitantes, entre 

outras situações.

Apresentam-se assim várias medidas des-

carbonizadoras e de circularidade, como: 

“Medidas mitigadoras associadas com a di-

gestibilidade da alimentação animal, com 

a gestão dos efluentes da pecuária e com 

a agricultura de precisão; Medidas seques-

tradoras associadas com a agricultura de 

conservação (ou regenerativa) e com as 

pastagens permanentes semeadas melhora-

doras do teor de matéria orgânica nos so-

los; Medidas de promoção da circularidade 

relacionadas quer com o modo de produção 

biológico, quer com as agriculturas de con-

servação e de precisão”.

Várias iniciativas, um objetivo comum

Seguiu-se Eduardo Diniz que falou sobre o 

contributo do Ministério da Agricultura para 

o RNC 2050, no âmbito da consulta pública. 

O diretor do GPP destacou, nomeadamente, 

várias iniciativas legislativas de estratégia e 

“Os resultados obtidos com as trajetórias de 
descarbonização da economia permitem-nos concluir que 
a neutralidade carbónica em 2050 é possível.”
Francisco Avillez

José Romão Braz, presidente da IACA
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apoio que o Governo em geral e o MAFDR 

em particular têm vindo a tomar para aju-

dar o setor a caminhar no sentido da neu-

tralidade carbónica, como o CCV 2020/2030 

– Compromisso para o Crescimento Verde; 

o PAEC 2017-2020 – Plano de Ação para a 

Economia Circular e o PNEC 2030 – Plano 

Nacional de Energia e Clima, especificando 

para cada um deles as medidas de apoio, no 

âmbito dos programas europeus.

Eficiência é a palavra de ordem

Jerónimo Pinto, da Eurocereal, foi depois 

destacar o que o setor dos bovinos já fez e 

quais os desafios, salientando que “Portugal 

reduziu em 93% o número de explorações 

leiteiras em 25 anos”. Assim, para minimi-

zar as emissões é necessário ter menos ani-

mais a produzir (mais eficiência/eficácia 

produtiva); menos CH4 (maior eficiência 

alimentar produtiva); e mitigar o CO2/CH4 

produzido (sequestro C, biogás/digestão 

anaeróbia). Jerónimo Pinto frisou que este 

não é um trabalho de agora, com o apoio da 

investigação, a aposta na maior eficiência 

tem vindo a ser levado a cabo há muito em 

todo o mundo. 

Por seu lado, Lola Herrera, do USSEC, o 

Conselho Exportador da Soja dos EUA, foi 

falar dos vários programas de soja susten-

tável que os produtores norte-americanos 

têm vindo a implementar nos últimos anos, 

produzindo nomeadamente muito mais com 

menos terra e recursos. Lola Herrera afir-

mou que existem atualmente “17 programas 

de soja sustentável, reconhecidos pela FE-

FAC [Federação Europeia dos Fabricantes 

de Alimentos]”.

Por seu lado, Tiago Rogado e Samuel Ni-

za, da empresa Caravela Sustentável, apre-

sentaram uma metodologia, no âmbito do 

programa PEFMED, de medição da pegada 

ecológica de produto, aplicada ao setor dos 

alimentos compostos para animais, com 

Tiago Rogado a salientar que “para avaliar 

a pegada ecológica é preciso avaliar todo ci-

clo de um produto”.

A metodologia permite às empresas defini-

rem estratégicas e metas socioeconómicas 

e “rastrear a pegada social da produção 

agroalimentar com vista à sua redução”.

Mitigação já é uma realidade

No painel II – Inovação na Alimentação 

Animal: respostas para os desafios ambien-

tais –, moderado por Filipa Horta Osório, 

da DGADR, foram apresentados vários pro-

jetos de mitigação dos efeitos da produção 

animal no ambiente.

Pelo Grupo Operacional Efluentes, que tem 

a participação da IACA, intervieram Ol-

ga Moreira (INIAV) e Henrique Trindade 

(UTAD) da equipa do Projeto GO Efluentes.

Olga Moreira apresentou o projeto que faz 

uma abordagem estratégica à valorização 

agronómica/energética dos fluxos gerados 

na atividade agropecuária, salientando que 

o objetivo foi “transformar um problema 

numa oportunidade”, pela “redução e va-

lorização dos fluxos gerados na atividade 

agropecuária, considerando-os como um 

recurso a incluir nas unidades de produção 

animal/agrícola e florestal”, com o projeto a 

incidir nos três sistemas de produção consi-

derados com maior impacte ambiental: Bo-

vinos de leite, Suínos e Aves.

O projeto inova ao nível do processo de va-

lorização de efluentes, através da instala-

ção de biodigestores nas explorações; e da 

adição de Biochar em fossas de armazena-

mento de chorumes animais para redução 

das emissões de amoníaco e outros gases 

com efeito de estufa; mas também ao nível 

do produto, pela criação de “duas linhas de 

produtos: larvas de inseto e fertilizantes or-

gânicos (produto resultante da biodegrada-

“Portugal reduziu 
em 93% o número de 
explorações leiteiras em 
25 anos.”
Jerónimo Pinto

Painel dedicado ao ‘Impacto da Atividade Pecuária no Ambiente’

Painel dedicado à ‘Inovação na Alimentação Animal: respostas para os desafios ambientais’
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ção dos efluentes por larvas de BSF – Black 

Soldier Fly).

Por seu lado, Susana Pombo e José Manuel 

Costa (DGAV) falaram, respetivamente, das 

Medidas de Controlo de Emissões no Am-

biente e do impacto da Proteína Bruta da 

Dieta no Ambiente.

Susana Pombo referiu, nomeadamente, que, 

no âmbito do Agri-Adapt 2020, a DGAV te-

ve de “elaborar uma recomendação (modelo 

de execução com base num grupo de tra-

balho, organizações envolvidas, temáticas 

abrangidas) para a elaboração do Código 

de redução das emissões de amoníaco na-

cional, prevista na Diretiva Tetos (Diretiva 

2016/2284, de 14 de dezembro) e de acordo 

com o compromisso assumido no Protocolo 

de Gotemburgo”, bem como “estabelecer os 

requisitos/condições para o desenvolvimen-

to de plataforma eletrónica, dada a necessi-

dade de valorização agrícola de efluentes 

pecuários (VAEP) e de obter conhecimento 

relativamente às quantidades produzidas 

como estratégia de promoção do mercado 

deste tipo de fertilizantes”.

Já José Manuel Costa falou sobre o Código 

de Boas Práticas de controlo das emissões 

de amoníaco e de estratégias de alimenta-

ção de gado.

O Código de Boas Práticas para o Controlo 

de Emissões de Amoníaco, que a DGAV está 

a elaborar, pretende “satisfazer o compro-

misso de Portugal de redução da emissão 

de amoníaco, que preconiza os seguintes 

valores: redução de NH3 em relação a 2005: 

Para qualquer ano de 2020 a 2029 – 7%; Para 

qualquer ano a partir de 2030 - 15%”.

O responsável da DGAV explicou também 

que “a redução das emissões de amoníaco, 

decorrente da proteína da dieta ingerida, 

exige boas práticas de alimentação e de ma-

neio dos animais, tais como a formulação de 

dietas corretamente equilibradas às neces-

sidades dos animais, a manutenção da saúde 

e do bem-estar animal, a boa gestão do am-

biente dos animais, aptidões, conhecimen-

tos e competência dos produtores pecuários 

e genética animal adequada”. 

“A redução das emissões de amoníaco, decorrente da proteína da dieta ingerida, 
exige boas práticas de alimentação e de maneio dos animais, tais como a formulação 
de dietas corretamente equilibradas às necessidades dos animais, a manutenção 
da saúde e do bem-estar animal, a boa gestão do ambiente dos animais, aptidões, 
conhecimentos e competência dos produtores pecuários e genética animal adequada.”
José Manuel Costa
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