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O GUIA DE MOTIVAÇÃO PARA 

A CRIAÇÃO DE SUÍNOS DE 

QUALIDADE

O guia de motivação BREED é dirigido aos empresários da 
suinicultura - novos ou existentes - para promover a atitude 
positiva em relação ao  kit de ferramentas VET OR BREED 
para iniciativas empresariais sustentáveis na criação de 
suínos de qualidade.

O Guia dedica-se a aspetos importantes da criação de 
suínos que ajudarão os novos ou existentes empresários 
de suinicultura a adquirir novas competências e a utilizar 
os conhecimentos nos seus negócios, oferecendo não só 
conselhos teóricos mas práticos também. A criação de 
suínos requer conhecimento, competências e a atitude certa 
para que possa ser um negócio rentável. Um agricultor 
precisa de saber muito sobre os animais e a exploração 
agrícola, também sobre o ambiente e o processo de 
produção adequado.

O guia de motivação BREED, disponibilizado em todas as 
línguas do projeto, está incluído no kit de ferramentas OER 
BREED VET como componente que contribui para fornecer 
uma bagagem de conhecimento muito enriquecedora, 
que pode ser usada para evitar os erros que um agricultor 
começaa criar  um novo negócio de reprodução.

www.pigbreedtraining.eu/o-guia-de-motivacao-
breed-para-a-reproducao-de-qualidade/?lang=pt-
br
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TÉCNICAS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS 
DE QUALIDADE NA  ITÁLIA CENTRAL

Durante o evento de quatro dias  organizado 
online pelo  Parque Nacional Gran Sasso Laga 
de 18a 21 J anuary 2022, especialistas de Itália, 
Polónia, Grécia, Portugal e Lituânia tiveram 
a oportunidade de trocar ideias, inovação e 
experiências com o orador presente sobre o 
animado mundo da carniceiro e da carne de 
porco do Parque protectou uma área, através 
das vozes de investigadores, professores, 
técnicos, bem como de operadores do sector.

Os principais tópicos do evento foram  as 
características morpho-funcionais;  agricultura 
ao ar livre e qualidade da carne fresca da falta 
de porco;  um bem-estar nítmico na suinicultura;  
método de tecnologia e produção de carne 
curada;  perspectives, necessidades e políticas 
para explorações agropecuárias no Parque Gran 
Sasso Laga;  Exemplos de criação de suínos;  
análise ensory de carne curada.

Oúltimo dia foi dedicado a um brainstorming 
sobre o intercâmbio de novas informações e 
conhecimentos, para as discussões conclusivas 
dos parceiros e avaliação do contributo da 
formação concluída para as atividades em curso 
do projeto.

TÉCNICAS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS 
DE QUALIDADE NA GRÉCIA

Durante o evento online de quatro dias 
organizado pela Universidade de Tessália de 14 
a 17 de fevereiro de 2022, foram apresentados 
os participantes dos parceiros do projeto: uma 
visão geral do “UTH Centre for International 
Education” e a experiência de formação 
profissional adquirida;  exemplos de criação 
intensiva, extensiva e biológica de suínos;  a 
importância de melhorar as raças autóctones;  
A utilização do “LCA Life Cycle Assesment” para 
estimaro desempenho ambiental da cadeia 
de abastecimento de suínos;  a nutrição do 
porco;  bem como os instrumentos financeiros e 
oportunidades para a produção pecuária. 

Foi também ilustrado um exemplo de boas 
práticas através do contributo da   Civil 
Society Organizations para o desenvolvimento 
sustentável doector da economia, bem como 
um testemunho interessante de um novo 
empreendedor na área do “Alimento do futuro: 
proteína de inseto como alimento”.

O último dia foi útil para uma discussão 
de brainstorming econclu sobre as novas 
informações e conhecimentos trocados 
durante o treino C4 e para a apresentação de 
atualizações no site e atividade de divulgação.

OS EVENTOS DE FORMAÇÃO ENTRE PARES ENTRE O PESSOAL DO PROJETO, SOBRE A 
CRIAÇÃO DE SUÍNOS NO CENTRO DE ITÁLIA E NA GRÉCIA

Conforme planeado pelo projeto BREED, foram organizados  dois a quatro dias  de formação entre os 
parceiros, durante os primeiros 2 meses de 2022, um em Central Italy e o outro em Greece.



Parceiros:
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MAIS INFORMAÇÕES:

Em 16 de março de 2022, a empresa parceira 
University of Thessaly organizou uma conferência 
online a médio prazo. Durante este evento de 
divulgação o parceiro apresentou ao público as 
atividades realizadas pelo projeto ao longo da 
sua implementação e as componentes do KIT DE 
FERRAMENTAS BREED, em particular o Guia para 
Professores de EFP, o curso online BREED e o 
Guia de Motivação BREED. 

Oevento fornece uma informação completa 
sobre os resultados alcançados pelo projeto e 
promovetambém  a  sua futura reutilização pelos 
utilizadores-alvo do projeto na Grécia.

A conferência contou com a presença de 
stakeholders, constituídas principalmente por 
peritos e profissionais do EFP;  Comunidades 
vet de especialistas e investigadores;  Pessoal 
das autoridades locais, regionais e nacionais da 
Grécia; e funcionários de escolas de EFP.

PRÓXIMOS PASSOS

• A conferência internacional  intercalar em 
Portugal do projeto BREED
• Pilotagem das saídas BREED
• Eventos de construção de consenso nos 
países do projeto
• As atividades de divulgação da BREED
• A conferência internacional final do BREED 
em Itália

A CONFERÊNCIA BREED INTERCALAR 
NA GRÉCIA 


