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É com enorme satisfação que
retomamos a newsletter da AIM
CIALA e ao mesmo tempo lançamos o nosso novo site www.aimciala.com.
O nosso primeiro objetivo, é
informar todos aqueles que estão
ligados ao setor da suinicultura
dos serviços e atividades da AIM
CIALA. Como segundo objetivo
pretendemos divulgar informação
técnica de modo a complementar
a experiência e o saber dos
suinicultores,
técnicos
e
operários.
Nestes tempos difíceis e de
mudanças inevitáveis, temos que
mudar de vida. Comunicar e
trocar experiências será um meio
para todos juntos conseguirmos
enfrentar as dificuldades e encontrar soluções que viabilizem o
nosso sector.
Esperamos
que
este
nosso
trabalho vá ao encontro das
vossas espectativas.
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AIM CIALA cria a sua
página na internet

CIA Benedita
foi reforçado com 10 varrascos de elevada genética
beu durante os meses de Julho e Setembro dez varrascos de elevado valor genético e sanitário nas suas instalações. Estes varrascos são da linha genética TO P
e TH da Topigs. Os animais provinham da quarentena
do Centro de Inseminação do Litoral Alentejano tendo
sido cumpridas durante o transporte todas as condições
higio-sanitárias. Neste momento, o CIA Benedita possui 27 varrascos de diversas
linhas, de elevado valor genético e sanitário. Atualmente, no CIA Benedita todos
os procedimentos efetuados são os mesmos processos que se realizam no CIALA e
que estão descritos nos nossos manuais de qualidade. Presentemente, este centro
está na fase de implementação do Sistema de Gestão de Qualidade UNE-EN-ISO

Reunião técnica com Han Smits
No âmbito
da visita do
responsável
sanitário
da PIC Europa, Han
Smits,
a
Portugal, a
AIM CIALA
realizou uma reunião técnica. Esta reunião decorreu no passado dia 22 de

Setembro nas instalações da AIM CIALA
em Santiago do Cacém. Alguns dos temas
abordados durante esta reunião foram
a seleção dos varrascos quer a nível
fenotípico e a nível genético. A AIM CIALA tem como objetivo adquirir varrascos
de elevado valor genético e produtivo de
forma a melhor servir os nossos clientes.
Para além disso foram ainda abordados
outros temas na área da investigação ao
nível da produção de sémen e inseminação.

AIM CIALA reforça o seu efetivo
No passado
mês de Outubro a AIM
CIALA recebeu dezassete novos
varrascos da
linha genética Dupik
- Duroc L-16 da PIC. Estes varrascos, de
elevado valor genético, realizaram a sua
quarentena na quarentena do CIALA tendo sido posteriormente transferidos para
o Centro de Inseminação. No mês de Novembro a AIM CIALA recebeu mais dezas-

sete novos varrascos da linha genética
Pietrain - PIC na sua quarentena. Estes
varrascos são provenientes da Alemanha
e possuem um elevado valor genético.
Após o período de quarentena cumprido,
estes dezassete animais foram transferidos para o Centro de Inseminação.
A AIM CIALA está em permanente substituição do seu efetivo para garantir aos
seus clientes a melhor genética e os melhores índices zootécnicos. Durante este
ano a AIM CIALA recebeu no total 105
novos varrascos sendo que a organização
do plano se substituição do próximo ano
está já em curso.

Com o objetivo de ter
uma maior
proximidade com
os seus clientes a AIM
CIALA lançou a sua
página na
internet.
Nesta página poderá facilmente encontrar toda a informação acerca dos nossos
produtos: linha genética das doses seminais, consumíveis para inseminação arti-

Equipa AIM CIALA em formação permanente

a todos os serviços disponíveis: central
de encomendas de sémen, linha de apoio
ao cliente, assistência técnica e análises
seminais. A nova plataforma pretende
ser também um canal para divulgar e
receber informação de forma a contribuir para a melhoria técnica do sector
suinícola. A AIM CIALA conta com a sua
consulta e com as suas opiniões, visitenos em www.aimciala.com.

Durante o ano de 2011 os colaboradores
da AIM CIALA desenvolveram inúmeras
ações de formação. Estas ações de formação tiveram como objetivo a constituição de novas metodologias de trabalho e novas abordagens ao mercado
económico. Pretendeu-se que estas formações fortalecessem as competências
dos colaboradores da AIM CIALA e fossem
ao encontro das suas necessidades.

Algumas das formações desenvolvidas
foram: Espanhol-técnico, Práticas Administrativas e Primeiros Socorros. Para
o ano de 2012 a AIM CIALA já possui um
plano de formação sendo que a sua equipa
continuará a desenvolver as suas competências de modo a proporcionar aos
seus colaboradores uma formação contínua para melhor servir todos os seus
clientes.
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Breves
A condição corporal das porcas como base para
resultados ótimos
A condição corporal das porcas é um fator crítico que afeta a saúde, bem-estar,
produtividade e longevidade.
A manutenção da condição corporal
ótima nos efetivos ao longo da vida
produtiva, as decisões estratégias de
refugo e as taxas de mortalidade.
Cerca de 25% dos problemas de fertilidade das porcas estão relacionados
com a dieta, o maneio da alimentação
e a condição corporal das mesmas. Uma
porca com boa condição corporal entrará
em cio mais cedo, terá um cio mais longo
e de forma mais clara. É evidente também, que o ovário libertará mais oócitos
e portanto, haverá maiores possibilidades de obter ninhadas maiores.
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corporal das porcas, e para isso, a gordura dorsal é um bom indicador. As medidas
padrão podem ser amplas, mas em geral,
no momento de cobrição no momento de
cobrição devem ter entre 15 e 16 mm
de gordura dorsal. Quando a porca está
prestes a entrar nas maternidades a sua
gordura dorsal deverá ter aumentado
até os 18-19 mm. As explorações cujas

porcas têm boa condição corporal não
necessitam de medir de forma regular
valorização visual. No entanto, é recomendável medir a gordura dorsal quando
as condições da exploração alteram (por
exemplo, a dieta e o alojamento).
É óbvio que tanto a quantidade como
condição corporal, assim como o sistema
de alimentação, alojamento e o clima
também têm que ser tidos em conta.
Um plano de alimentação tem que adaptar-se a todos estes fatores e por conseguinte, deve estar feito à medida. O
bom suinicultor tem as suas reprodutoras
na condição corporal que é requerida a
cada momento. Colaborando estreitamente com o seu técnico de alimentacação objetiva da condição corporal das
porcas. Uma ferramenta muito prática
corporal, de 1 a 5, de magra a gorda tal
é a ideal. A equipa técnica da AIM CIALA
está disponível para aconselhá-lo sobre
este assunto.
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AIM CIALA em León
• No passado mês de Julho, três colaboradores da AIM CIALA participaram no Curso
de Responsáveis de Laboratório organizado pela AIM Ibérica, no Centro de

AIM CIALA presente em Lérida
• Durante o mês de Agosto o responsável
pelos estábulos da AIM CIALA participou
no curso de formação de estábulos em
Lérida.

AIM Worldwide em Madrid
• De 26 a 28 de Outubro, a AIM CIALA es
teve presente no seminário anual da AIM
Worldwide em Madrid, onde estiveram
vários países. Durante este seminário
foram abordados vários temas, tais
como, avanços ao nível da insemina
biossegurança.

Sistema de Gestão de Qualidade
• No passado dia 4 de Outubro realizouse a Reunião geral do Sistema de Gestão
de Qualidade em Madrid, a qual contou
com a presença da AIM CIALA e da AIM
Ibérica, e que visou a revisão do Sistema
de Qualidade.

Auditoria AENOR
• No passado dia 12 de Dezembro realizouse a Auditoria técnica da AENOR para a
-

Condição

Descrição

Forma do corpo

1

Muito magro

Quadris e espinha dorsal visível

Estrutura óssea visível e evidente

2

Magro

Quadris e espinha dorsal visível
e facilmente sentida

Costelas e espinha dorsal podem
ser sentidas

3

Normal

4

Gordo

5

Muito gordo

Quadris e espinha dorsal só se sentem
Quadris e espinha dorsal só se sentem
Quadris e espinha dorsal muito cobertos

Em forma de tubo

FICHA TÉCNICA
AIM CIALA
Pinhal do Concelho, Ap.159 7540-909
Santiago do Cacém, Portugal

Tendência a protuberâncias
Bolboso

Parceria Escola Superior Agrária de Coimbra - AIM CIALA
Encontra-se em fase de implementação entre a ESAC
e a AIM CIALA uma parceria que visa estabelecer
ligações de proximidade entre a ESAC e o sector
suinícola. Esta parceria tem como objetivo melhorar
as instalações da Exploração Suinícola de Raça Bísara
da ESAC e a produção de varrascos de Raça Bísara
para fornecimento dos Centros de Inseminação

Email: geral@aimciala.com
Telefone: (+351) 707 20 50 51
Fax: (+351) 269 826 858
Telemóvel: (+351) 969 30 50 59
A Newsletter AIM CIALA é disponibilzada

gratuitamente aos seus subscritores. Os
conteúdos aqui disponibilizados são de
natureza geral e não substituem actos do
foro da medicina veterinária, nem tão
pouco foram pensados para isso.

