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Especialistas em Reprodução de suínos
Centros de Inseminação Multi-Genéticos

CIALA remodelado e modernizado
Durante o mês de Dezembro 2012, a AIM CIALA adotou um novo procedimento
de recolha do sémen. Foram instalados mecanismos de recolha de sémen semiautomáticos. Este novo procedimento tem diversas vantagens relativamente ao
método tradicional de recolha de sémen (gloved hand). As principais vantagens
são tornar os CIAs mais eficientes nesta fase da produção e mais importante, o
ejaculado não entra em contacto com o ar ambiente. Neste sistema o sémen é
direcionado diretamente para o interior de um cone de recolha, o que permite
realizar as colheitas de forma mais higiénica, uma vez que o contacto entre o
sémen e o operador é reduzido.

Editorial
Durante o ano de 2013 muitos eventos importantes marcaram a AIM CIALA. Nesta newsletter n. 6 podemos
encontrar o resumo dos diversos
eventos decorridos ao longo do ano.
Destacamos nesta newsletter uma
notícia importante sobre o futuro
do diluidor e todos os avanços tecnológicos ao nível laboratorial que
tem sido feitos.

Também no final do ano de 2012, a AIM CIALA iniciou a renovação do laboratório
em Santiago do Cacém. Desde a sua fundação, o laboratório do Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano, CIALA, mantinha as condições inicias, apesar de estar modernizado com equipamentos de última geração. Como demonstram as fotos, o CIALA é agora um laboratório totalmente renovado, moderno,
robusto e adaptado à realidade da sua produção. Um espaço mais organizado e
amplo que permitiu receber uma nova máquina de enchimento de doses seminais
para responder às necessidades produtivas do centro.

A AIM CIALA realizou um concurso de fotografia no facebook
De dia 1 de Novembro de 2012 a dia 31 de Janeiro de 2013 decorreu no facebook da
AIM CIALA um concurso de fotografia. Este concurso teve como objetivo promover o
tema da suinicultura de uma forma artística, desenvolver o interesse pela fotografia
e estimular a criatividade dos participantes. O concurso contou com a participação
de 23 fotografias provenientes de 12 participantes. A AIM CIALA felicita todos os participantes e agradece a sua participação. Abaixo seguem as fotografias vencedoras
assim como os seus autores.
1º Classificado

2º Classificado

3º Classificado

Pedro Bento, Évora

Ana Lúcia Cardoso, Coruche

Sofia Fernandes, Oliveira de Azeméis

AIM CIALA divulga inseminação
artificial junto de estudantes
No dia 16 de Janeiro a AIM CIALA esteve
presente na Escola Superior Agrária de
Coimbra, a convite do Professor Roberto Costa, no âmbito das disciplinas de
Suinicultura Biológica e Monogástricos,
inseridas nos cursos de Agricultura Biológica e Agropecuária, respetivamente.
Esta visita realizou-se para a apresentação da empresa, do seu funcionamento,
serviços disponíveis, método de trabalho
e controlo de qualidade. A Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu
também a visita da AIM CIALA no passado
dia 14 de Março, no âmbito das Tardes do
Empreendedor. Esta apresentação teve
como audiência estudantes de Engenharia Zootécnica e Medicina Veterinária
de diversos anos curriculares e também
a presença de alguns docentes destes
cursos.
Ambas as sessões foram apresentadas
pela equipa técnica da AIM CIALA. Foi
também tema de reflexão, em ambas as
apresentações, as perspetivas e atitude
dos futuros técnicos perante o mercado
de trabalho atual bem como o potencial
da inseminação artificial de suínos em
explorações familiares.
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AIM CIALA realiza
curso de inseminação
artificial

AIM CIALA em formação permanente
Sendo política da AIM CIALA a formação
contínua dos seus colaboradores, a equipa laboratorial realizou no passado dia
15 de Fevereiro uma formação interna
sobre o Porciagest (programa de gestão
dos centros de inseminação).
Esta formação teve como objetivo explorar todas as funcionalidades do programa de gestão do centro de inseminação, ajudando os colaboradores na
preparação para a automatização do laboratório que será feita brevemente. Com
atualização do programa é sempre importante a troca de experiências entre os co-

No passado mês de Março a AIM CIA-

laboradores e a padronização das tarefas realizadas, melhorando assim as ferramen-

LA realizou um curso de inseminação

tas de trabalho.

artificial de suínos na Escola Superior
Agrária em Coimbra. O curso foi organizado pela AIM CIALA em conjunto
com a Associação Internacional de
Estudantes de Agricultura (IAAS - Coimbra), a Escola Superior Agrária de
Coimbra e a Mindbizz e contou com a
presença de 25 formandos. Os objetivos propostos para este curso foram
capacitar os formandos de todos conhecimentos sobre a inseminação artificial em suínos e estarem aptos a desempenhar todas as tarefas inerentes
ao maneio reprodutivo de uma unidade
de produção de suínos.
O curso teve uma componente teórica
e uma componente prática. Na componente teórica foram abordados temas
relacionados com o aparelho reprodutor da porca, do maneio de uma exploração suinícola e a técnica da inseminação. Na componente prática, os
formandos deslocaram-se a uma suinicultura nos dias de maior número de
inseminações e tiveram a oportunidade

O Futuro do Diluidor...
A realidade dos diluidores utilizados na
produção das doses de sémen de suíno está
a mudar. Neste momento, a generalidade
dos diluidores contêm na sua composição,
entre outros componentes, um ou vários
antibióticos. Os antibióticos utilizados
servem para prevenir o crescimento de
bactérias, prolongando assim a conservação das doses seminais. No entanto, novas
Diretivas dos Estados Unidos da América e
da Comunidade Europeia, começam a proibir o uso de determinados antibióticos na
cadeia da produção animal. Estas medidas são devidas aos novos conhecimentos
científicos sobre resistências bacterianas
e suas implicações na saúde humana. Uma
vez que os produtos alternativos aos antibióticos são tóxicos para os espermatozoides, as empresas da área da suinicultura
estão a investigar novas soluções. A IMV
Technologies apresentou em Março 2013 na
Feira de Zaragoza, um novo diluidor sem
antibióticos, que se conserva a frio (entre
2-6ºC), mantendo a qualidade seminal e os

resultados de fertilidade. De entre muitas
vantagens, destaca-se o facto do crescimento bacteriano nesta gama de temperaturas ser bastante reduzido, uma vez que
a sua temperatura ótima de crescimento
ronda os 34-35ºC. Uma vantagem muito
importante seria o acondicionamento das
doses seminais passaria a ser feito em frigoríficos comuns. Ainda estão a ser realizados ensaios de campo para a obtenção
de resultados mais rigorosos, no entanto,
são importantes notícias para o desenvolvimento científico do setor da suinicultura.

AIM CIALA divulga inseminação em Bragança

de praticar a técnica de inseminação
artificial. Para além disso, assistiram
ao maneio diário de uma exploração e
tiveram ainda a oportunidade de realizar diagnóstico de gestação. A AIM CIALA agradece à empresa Porval pela disponibilidade em receber os formandos
na sua unidade de produção em Condeixa e agradece também à Engª Filipa
Silva, Responsável da Exploração, pelo
profissionalismo e dedicação com que
recebeu os formadores e formados.

No passado dia 18 de Abril, a AIM CIALA
deslocou-se ao Instituto Politécnico de
Bragança, a fim de realizar uma sessão de
divulgação da empresa e da técnica de inseminação artificial em suínos. Esta apresentação contou com uma audiência de
alunos vindos dos cursos da Escola Superior
Agrária e pessoas interessadas no tema da
inseminação. Esta palestra consistiu na
apresentação da empresa, do seu funcionamento, serviços disponíveis, método de
trabalho e controlo de qualidade.

Na parte técnica da inseminação, foi dada
especial atenção para a importância da
inseminação artificial e à difusão da sua
da técnica em explorações familiares. Foi
também tema de reflexão o mercado atual
e as expectativas dos futuros técnicos face
a esta situação. A experiência foi muito
positiva para ambas as partes tendo a AIM
CIALA objetivo de continuar a desenvolver
este tipo de ações nas Escolas Agrárias e
Universidades.
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AIM CIALA lança
TOPGENE

A AIM CIALA lançou em Maio o produto TOPGENE. Este produto consiste no fornecimento de doses de sémen pós-cervicais dos
varrascos de maior valor genético e melhores índices produtivos presentes nos centros de inseminação artificial.
A primeira linha genética da qual serão
fornecidas doses de sémen pós-cervicais
TOPGENE será da linha de varrascos finalizadores TOP PI, no seguimento da parceria
entre a AIM CIALA e a TOPIGS Portugal.
A partir de agora poderá eleger para a
sua exploração apenas sémen do topo da
pirâmide genética, dos varrascos com
maior valor genético considerando o índice
de conversão, ganho médio diário, percentagem de carne magra e a vitalidade
dos leitões.
Para mais informações contacte a equipa
da AIM CIALA ou da TOPIGS Portugal.

AIM CIALA participa em seminário na Holanda
Nos dias 15, 16 e 17 de Maio, a equipa

dade, bom funcionamento e eficiência

técnica da AIM CIALA participou na 6ª

de um centro de inseminação, avanços

edição do AIM Seminar - “o valor da tec-

tecnológicos, controlo e monitorização

nologia”. Este seminário foi organizado

da entrega das doses seminais. Para

pela AIM Worldwide, empresa que pos-

além destes temas foi possível a visita

sui parceria técnica com a AIM CIALA,

ao Topigs Research Center para atua-

decorreu em Vught, na Holanda e contou

lizações em investigações recentes e

com a presença de participantes oriun-

também a visita a um centro de insemi-

dos de 12 países.

nação holandês, pertencente à empresa

Durante este seminário foram aborda-

Varkens KI, durante o seu processo de

dos temas ao nível do controlo de quali-

produção de doses seminais.

AIM CIALA participa na XXVI SANTIAGRO
Decorreu entre os dias 31 de Maio e 2 de

processo de produção de doses seminais.

Santiagro, decorreu na tarde de sábado

Junho a 26ª edição da Santiagro, Feira A-

Esta feira teve como objetivo dar a conhe-

no auditório municipal António Chainho, o

gropecuária e do Cavalo, no Parque de Ex-

cer à economia local e regional a empresa

colóquio sobre suinicultura. Este colóquio

posições de Santiago do Cacém. Tal como

e o seu setor de atividade.

teve a organização da SAGRAN e teve como

tem sido hábito, a AIM CIALA marcou pre-

A AIM CIALA agradece a todos os visitantes

temas principais o Plano de Erradicação de

sença nesta feira com um stand. Neste

e interessados que visitaram o stand e aos

Aujeszky e a Reconversão de uma explora-

stand era possível visitar um laboratório

seus colaboradores que participaram neste

ção de suínos conforme as novas normas de

tipo com as diferentes fases produtivas do

evento. Ainda no âmbito das atividades da

bem-estar animal.
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Nova linha de varrascos na AIM CIALA
No passado mês de Maio deram entrada no Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano 6 novos
varrascos da linha genética TALENT.
Este varrasco finalizador é da linha D
da TOPIGS e as suas principais características são: eficiência - combina um
elevado ganho médio diário com um
baixo índice de conversão alimentar,
descendência adequada para sistemas
de alimentação ad-libitum, porcos de
abate uniformes e vigorosos, boa percentagem de carne e boa qualidade
de carne. Também em Maio, o CIALA
recebeu novos varrascos para renovar
a população das linhas maternas A,
B e N da TOPIGS com origem na Alemanha, Holanda, República Checa e

Visita à comunidade autónoma de Aragão
No passado dia 9 e 10 de Maio, a equipa

Durante esta estadia nesta comunidade

técnica da AIM CIALA deslocou-se à comu-

autónoma, foi feita também uma visita às

nidade autónoma de Aragão a fim de par-

instalações do fornecedor Humeco - Con-

ticipar em diversas atividades de elevado

sórcio Mercantil de Huesca, que se situa

interesse.

na cidade de Huesca. Esta visita teve como

Durante esta visita, a AIM CIALA participou

objetivo conhecer as suas instalações e es-

no VIII Encontro Técnico Internacional -

tabelecer contato com diversos produtos

Transferência Produtiva, organizado pela

veterinários de elevado interesse em re-

Magapor em colaboração com a Universi-

produção animal.

dade de Saragoça e que decorreu na cidade

Foi ainda realizada, durante este período,

de Saragoça. Este encontro teve como ob-

uma visita a um centro de inseminação ar-

jetivo esclarecer quais as linhas de influên-

tificial de suínos com capacidade para 340

cia que um centro de inseminação pode ter

varrascos. Esta visita teve como objetivo

na capacidade produtiva das porcas, como

verificar a sua metodologia de trabalho e

se gerem e quais podem ser os objetivos

avaliar a eficiência de alguns equipamen-

e/ou os fatores limitantes. A presença de

tos. Foi também fundamental durante esta

inúmeros especialistas e investigadores em

visita a troca de experiências e opiniões

reprodução de suínos constituiu um impor-

referente ao alojamento dos animais e às

tante fórum de debate, com temas interes-

diferentes fases do processo produtivo de

santes e atuais a serem discutidos.

doses seminais.

Portugal.
Durante o primeiro semestre deste
ano o CIABEN recebeu 6 novos varrascos Pietrain e o CIALA recebeu 50 novos varrascos, 5 varrascos linha AA, 4
varrascos linha BB, 4 varrascos linha
NN, 6 varrascos Talent e 31 varrasos
Pietrain da TOPIGS.

AIM CIALA comemora aniversário CIALA e CIABEN
No passado dia 20 de Julho, a AIM CIALA

e administração da Cooperativa de Criado-

pliado em 2012 e tem agora capacidade

comemorou o 16º Aniversário do CIALA,

res de Gado da Benedita.

para 46 varrascos. Também em 2012

Centro de Inseminação Artificial do Lito-

O Centro de Inseminação Artificial da

recebeu a certificação para a norma ISO

ral Alentejano, e o 15º Aniversário do

Cooperativa de Criadores de Gado da

9001:2008.

CIABEN, Centro de Inseminação Artificial

Benedita foi inaugurado a 18 de Julho de

da Cooperativa de Criadores de Gado da

1998. Em Abril de 2010 iniciou uma parce-

Benedita.

ria com a AIM CIALA com a perspetiva de

A celebração decorreu na Casa de Campo

desenvolver a distribuição e comerciali-

Encosta das Freiras, em Santa Catarina e

zação de sémen na região da Benedita e

contou com a presença dos colaborado-

constituir uma plataforma logística para o

res da AIM CIALA, com os colaboradores

Norte e Centro do país. O CIABEN foi am-
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Comitiva de suinicultores polacos visita Litoral
Alentejano

AIM CIALA participa
no AI-Vets e Qualivet
em Itália
A AIM CIALA participou numa Conferência Europeia de Reprodução Suína
designada AI-Vets. Esta conferência
tem como principal objetivo a troca
e discussão de ideias e experiências
entre técnicos ligados à reprodução
de suínos, decorreu no passado dia 11
e 12 de Setembro em Bolonha, Itália.

No passado dia 11 de Junho, a região do

Na segunda parte desta visita, os suinicul-

Litoral Alentejano recebeu a visita de 21

tores visitaram o espaço exterior do CIALA,

suinicultores polacos associados da POLSUS

visitaram o Museu de Trabalho Rural da

- Polish Pig Breeders and Producers Associa-

Abela e uma exploração na região de San-

tion (Associação de Suinicultores Polacos).

tiago do Cacém.

Esta iniciativa teve como objetivo os sui-

Nesta conferência foram abordados
temas como a importância sanitária
dos varrascos utilizados em inseminação artificial, avaliação da qualidade
seminal, visão e desenvolvimento de
diluidores seminais, experiências com
inseminação pós-cervical e riscos na

nicultores polacos conhecerem a realidade
da produção de suínos em Portugal e trocar

utilização de plásticos e a sua toxici-

algumas experiências com produtores por-

dade.

tugueses.

Durante o AI Vets decorreu também a

A apresentação do setor suinícola portu-

reunião anual do Qualivet. O Qualivet

guês decorreu nas instalações da SAGRAN,

é um grupo formado em 1994, prati-

Associação dos Suinicultores dos Concelhos

camente por veterinários, dedicados

de Santiago do Cacém, Sines e Grândola.

à inseminação artificial oriundos de

Foram feitas apresentações sobre o ASLA, a

diversos países da União Europeia.

AIM CIALA e a TOPIGS Portugal.

No Qualivet discutem-se assuntos sobre controlo de qualidade, produção

Apresentação na EPADRC

de sémen, higiene e outras questões

No passado dia 31 de Maio, a AIM CIALA participou nas Jornadas Técnicas da 1ª edição
da Feira Agrícola da Escola Profissional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de
Cister, Alcobaça.
Diversos temas de elevada importância
foram abordados no painel “Perspetivas da
suinicultura atual”.
A AIM CIALA colaborou neste painel com
a apresentação do tema “A inseminação
artificial como fator de evolução em sui-

seminação artificial. Os membros do

nicultura”. Neste tema foi apresentada a
evolução dos dados produtivos das explorações ao longo dos últimos anos, a evolução
da técnica e consumíveis de inseminação,
da evolução dos equipamentos para avaliação seminal e de novas ferramentas fundamentais na produção de doses seminais de
elevada qualidade.
A AIM CIALA agradece à EPADRC o convite
para participar neste importante painel de
“Perspetivas da suinicultura atual”.

de interesse no âmbito prático da inQualivet partilham experiências sobre
investigação, resultados nos diferentes países participantes e também
definem e comunicam à Comissão
Europeia aspetos técnicos como o
alojamento de varrascos, maneio,
bem-estar, processamento de sémen,
comércio intra e extra-comunitário,
etc.
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AIM CIALA celebra
protocolo com a
ESAC no I Seminário de Suinicultura
Biológica
A AIM CIALA celebrou no passado dia
29 de Novembro um protocolo de melhoramento genético da raça Bísara
na exploração suinícola da Escola Superior Agrária de Coimbra. Este protocolo tem como objetivo estimular a
cooperação entre ambas as entidades
ao nível de técnicas e melhoria das
condições de maneio geral da explo-

AIM CIALA realiza o II Curso de Inseminação
Artificial
No passado mês de Outubro e Novembro,

inseminação. A componente prática foi re-

a AIM CIALA realizou a II Edição do Curso

alizada numa suinicultura onde os forman-

de Inseminação Artificial de Suínos. O curso

dos tiveram a oportunidade de praticar

foi organizado pela AIM CIALA em conjunto

a técnica de inseminação artificial. Para

com a Associação Internacional de Estu-

além disso, assistiram ao maneio diário de

dantes de Agricultura (IAAS - Coimbra),

uma exploração e tiveram ainda a oportun-

a Escola Superior Agrária de Coimbra e a

idade de realizar diagnóstico de gestação.

Mindbizz e contou com a presença de 19

A AIM CIALA agradece mais uma vez à

formandos.

empresa Porval pela disponibilidade em

À semelhança da 1ª Edição, o curso teve

receber os formandos na sua unidade de

uma componente teórica e uma compo-

produção em Condeixa e agradece também

nente prática. Na componente teórica

à Engª Filipa Silva, Responsável da Explo-

foram abordados temas relacionados com o

ração, pelo profissionalismo e dedicação

aparelho reprodutivo da porca, do maneio

com que recebeu os formadores e todos os

de uma exploração suinícola e a técnica da

formados.

ração e a cedência de animais destinados à reprodução.
Este protocolo foi celebrado aquando
do I Seminário de Suinicultura Biológica organizado pela Associação
Internacional de Estudantes de Agricultura (IAAS Coimbra) e a Escola
Superior Agrária de Coimbra (ESAC).
Este seminário teve como objetivos informar e criar ligações entre
os jovens estudantes e produtores,
abordar aspetos da conversão para o
Modo de Produção Biológica e identificar as lacunas que existem no Modo
de Produção Biológico. Este seminário
reuniu especialistas, técnicos, produtores, investigadores, professores e
estudantes para debater a suinicultura biológica no nosso país. Também
neste seminário a AIM CIALA participou com a apresentação de uma palestra sobre Inseminação Artificial em
Suinicultura Biológica.

Participação na Jornada Técnica IMV
e Humeco
No passado dia 13 de Novembro a equipa

de sistemas CASA e citometria de fluxo

técnica da AIM CIALA participou na III

para avaliação da fertilidade entre ou-

Jornada Internacional Científico-Técnica

tros temas.

de Reprodução Suína, que se realizou

A AIM CIALA agradece aos fornecedores

em Huesca, organizada pela Humeco –

Humeco e IMV o convite de participação

Consorcio Merantil de Huesca e pela IMV

na III Jornada Internacional Científico-

Technologies.

Técnica de Reprodução Suína.

Nesta jornada participaram inúmeros
especialistas e investigadores em reprodução de suínos, oriundos de diversos
países. Contou ainda com apresentações
interessantíssimas sobre multirresistências à utilização de antibióticos, interesse prático da ecografia no diagnóstico reprodutivo de varrascos, Brucelose - Mito
ou Realidade, Toxicidade dos materiais
utilizados em inseminação artificial, uso
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Reunião Geral do Sistema de Qualidade
2013

AIM CIALA visita
instituições de
ensino

Realizou-se no passado dia 22 de Outubro

Depois desta reunião, ocorre também anu-

a Reunião Geral do Sistema de Gestão da

almente uma Reunião Geral do Sistema de

Qualidade, onde estiveram presentes to-

Gestão da Qualidade em Madrid, na qual

dos os colaboradores da AIM CIALA. Nesta

estão presentes os representantes de todos

reunião é realizada anualmente e são dis-

os centros a nível Ibérico (AIM Ibérica) en-

cutidas todas as questões que envolvem o

volvidos na mesma Certificação da Quali-

Sistema de Produção, Logística e Secretari-

dade que a AIM CIALA. Nesta reuião são

ado. É analisada toda a produção do ano

debatidos os mesmos pontos que em Por-

A AIM CIALA participou no passado dia

em questão e são propostas melhorias ope-

tugal, mas como uma visão ibérica de toda

27 de Novembro numa apresentação

racionais.

a produção.

sobre inseminação artificial na Escola
Superior Agrária de Santarém. Esta
apresentação inseriu-se no âmbito
da disciplina de Reprodução, inserida na licenciatura de Engenharia de
Produção Animal, a convite da professora Paula Azevedo.
Também no passado dia 5 de Dezembro, a Escola Profissional Agrícola D.
Dinis - Paiã recebeu a AIM CIALA para
uma apresentação sobre inseminação
artificial em suínos aos alunos. Esta
apresentação contou com a presença
de cerca de 50 alunos do curso Técnico de Produção Agrária.
A experiência destas apresentações
nas universidades, escolas agrícolas
e profissionais tem-se revelado muito
positiva e a AIM CIALA continua a apostar no desenvolvimento desta temática nestas instituições de ensino.

Taxa de renovação do efetivo em 2013 foi 49%
Em 2013, 49% do efetivo de varrascos dos

venientes da Escola Superior

Centros de Inseminação da empresa AIM

Agrária de Castelo Branco.

CIALA, foram renovados. Entraram no CI-

Para a AIM CIALA, a renova-

ALA 90 varrascos de diversas genéticas,

ção do efetivo de varrascos

sendo que contribuíram para esta per-

de elevada genética é muito

centagem animais da genética TOPIGS

importante para que toda

(Pietrain, TNNNN, TAAAA, TBBBB, e

a evolução genética possa

Talent), Duroc da genética PIC. A AIM

chegar aos seus clientes, e

CIALA adquiriu também animais das ra-

para que estes tenham sem-

ças autóctones Portuguesas, varrascos

pre ao seu dispor varrascos de

de raça bísara e de raça alentejana pro-

elevado valor genético.

Especialistas em Reprodução de suínos
Centros de Inseminação Multi-Genéticos

AIM CIALA em evolução permanente

AIM CIALA atinge
Record de Vendas
em2013

A AIM CIALA é uma empresa que aposta

IMV. O Laboratório do CIALA, em

na qualidade, na tecnologia, na me-

Santiago do Cacém também sofreu

lhoria constante e por esse motivo

obras de renovação, melhorando a

está atenta às inovações das grandes

sua infraestrutura e novos equipa-

empresas do setor, estando aberta

mentos (nova máquina de cuba dupla

sempre a melhorar todo o sistema de

para preparação do diluidor da AIM

produção, oferecendo assim aos seus

Ibérica, nova máquina enchimento

clientes doses de sémen de elevada

da IMV e nova máquina de produção

qualidade e homogeneidade. O ano de

água Tipo II da Millipore), estando

2013 foi um ano de grandes inovações

agora mais bem preparado para o

na AIM CIALA. Foi introduzida a re-

crescimento da empresa e as novas

ano de 2012.

colha semiautomática e automática,

exigências do mercado. Em 2014 está

O Sistema de Gestão de Qualidade

representando no final do ano cerca

prevista a finalização da automatiza-

UNE-EN-ISO 9001:2008 tem-se reve-

de 57% do total de recolhas efetua-

ção do Laboratório CIALA, melho-

lado uma importante ferramenta

das. O objetivo para 2014 passa por

rando assim a operacionalidade do

para o sucesso de todo este trabalho,

equipar os restantes centros (CIABEN

laboratório. Também estiveram em

visto que garante a execução correta

e CIANOV) com o sistema semiauto-

teste no CIALA, três sistemas semi-

de todos os procedimentos de acordo

mático e passar o CIALA para sistema

automatizados de avaliação seminal

com os Manuais da Qualidade da AIM

completo de recolha automática da

da IMV, Proiser e Biophos.

CIALA.

A AIM CIALA atingiu em 2013 o número máximo de doses vendidas desde a
sua fundação em 1997.
No ano de 2013, a AIM CIALA vendeu
564 000 doses, sendo que registou um
crescimento de 6% relativamente ao

A todos os clientes, fornecedores e
colaboradores da AIM CIALA que de
alguma forma contribuíram para o
bom desempenho da empresa, Muito
Obrigado!

AIM CIALA organiza Colóquio de
Suinicultura da Sagran
No âmbito da SANTIAGRO 2014, a AIM
CIALA vem por este meio convidá-lo
(a) para estar presente no próximo dia
31 de Maio de 2014, pelas 14h30, no

Colóquio de Suinicultura da SAGRAN. O
colóquio realizar-se-á no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do
Cacém.

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

