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INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL EM
SUÍNOS
CONHEÇA AS ÚLTIMAS
ÚLTIMAS NOTÍCIAS

AIM CIALA CELEBRA O SEU 17º ANIVERSÁRIO
No passado dia 12 de Julho, a AIM CIALA comemorou o 17º
Aniversário do CIALA, Centro de Inseminação Artificial do Litoral
Alentejano.

Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano em 1998

O CIALA, Centro de Inseminação
Artificial do Litoral Alentejano,
começou com um pequeno
centro, com capacidade para 20
varrascos de elevada sanidade,
efetuando a venda de doses
seminais às explorações dos
acionistas do ASLA. Rapidamente as solicitações e a procura
a nível nacional conduziram à
ampliação do seu serviço.
Ao longo dos anos, as inovações
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têm sido enormes no que diz
respeito à inseminação artificial
em suínos. Atualmente, Portugal
tem um dos maiores centros de
inseminação multi-genéticos da
Península Ibérica com a mais
moderna tecnologia e uma
equipa técnica e humana
eficiente. A AIM CIALA possui
centros de inseminação multigenéticos oficiais, certificados
para a produção de doses semitlf (+351) 707 20 50 51 | (+351) 969 30 50 59
fax (+351) 269 82 68 58

NOTA EDITORIAL
A AIM CIALA comemorou 17
anos de existência, um marco
importante que contribuiu
para o serviço de responsabilidade e confiança prestado
ao longo deste período.
Pretendemos continuar a ser
uma empresa de referência
no setor, contribuindo com
todos os nossos serviços.
Desta edição da newsletter 8
destacamos o lançamento da
nova página da internet e a
participação na XXII Feira
Nacional do Porco, a qual foi
um importante ponto de
encontro com inúmeros
clientes e fornecedores.

nais de suíno com 300 varrascos,
distribuídos pelos três centros de
inseminação e com uma capacidade de produção de 50 000
doses por mês. Possui cerca de
350 pontos de entrega em Portugal continental e ilhas, o que
representa cerca de 50% das
práticas de inseminação artificial
efetuadas no sector.
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AIM CIALA LANÇA NOVA PÁGINA NA INTERNET
A AIM CIALA lançou a sua nova página na internet no passado dia 12
de Agosto.
A AIM CIALA lançou a sua nova
página na internet no passado
dia 12 de Agosto. Com esta nova
plataforma a AIM CIALA
pretende ter uma maior proximidade com os seus clientes e dar a
conhecer os diferentes produtos
e serviços que os clientes têm ao
seu dispor. Nesta página poderá
facilmente encontrar toda a
informação acerca dos produtos,
como,
linhas
genéticas,
consumíveis para inseminação
artificial e pecuária. Além disso,
poderá aceder a todos os
serviços disponíveis, tais como,
central de encomendas de
sémen, linha de apoio ao cliente,
assistência técnica e análises
seminais.

Esta
plataforma
pretende
também ser 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 os seus comentários e opiniões, visite-nos em
www.aimciala.com .

AIM CIALA PARTICIPA NA XXII FEIRA NACIONAL DO
PORCO
No passado dia 26, 27 e 28 de Setembro, a AIM CIALA participou na
XXII Feira Nacional do Porco. Ao longo dos três dias de feira muitos
foram os clientes a visitar o stand, tendo superado todos objetivos
propostos para este evento.
A AIM CIALA pretendeu ter uma
maior proximidade com os seus
clientes e dar-se a conhecer a
futuros clientes.
Este evento proporcionou uma
importante troca de experiências
entre clientes e a empresa
pretendendo divulgar e receber
informação de forma a contribuir
para a melhoria técnica do sector
suinícola.
A AIM CIALA agradece a todos
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AIM CIALA PARTICIPA
NA 1ª EDIÇÃO
MIRÓBRIGA TRAIL RUN
Decorreu no passado dia 13
de Setembro, em Santiago
do Cacém, a primeira edição
do Miróbriga Trail Run,
organizado pelo União
Sport Clube em parceria
com a Câmara Municipal de
Santiago do Cacém e pela
União de Freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e S. Bartolomeu da
Serra.
Esta prova teve como objetivo promover a cidade de
Santiago do Cacém, especialmente o centro histórico, a
todos os participantes em
harmonia com a natureza.
A equipa Reco-Reco foi representou as empresas AIM
CIALA e ASLA. Participaram
na prova cerca de 300 atletas,
repartidos entre os 15 km de
corrida e os 6 km de caminhada.
Apadrinhou esta prova o
atleta Paulo Guerra, especialista em corta-mato e detentor
da Medalha Olímpica Nobre
Guedes (1999) entregue pelo
Comité Olímpico Português.

aqueles que visitaram o stand e
aos seus colaboradores que
estiveram presentes durante o
evento.

Equipa Reco-Reco
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REUNIÃO GERAL DO SISTEMA EM SANTIAGO E ESPANHA
Em Novembro foram realizadas as reuniões gerais do Sistema de Gestão da Qualidade, em Santiago do
Cacém e Madrid, onde se discutiram oportunidades de melhora dos processos, em todos os setores da
empresa.
Inicialmente
realizada
em
Santiago do Cacém com todos os
colaboradores da AIM CIALA.
Após a reunião em Portugal,
João Santiago e Sónia Girante e
os Gerentes e Responsáveis dos
Centros
da
AIM
Ibérica
reuniram-se em Madrid, debatendo melhorias aos processos
do Sistema de Gestão de Qualidade implementado.
Foi também analisado o setor da
suinicultura e discutidas medidas de progresso e inovação para
os centros de inseminação, no
que diz respeito à automatização
dos processos.

AUDITORIA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO CIANOV
Em Novembro, o Centro de Recolha de Vendas Novas, CIANOV, foi auditado pela AENOR, para obtenção
da Certificação UNE-EN-ISO 9001:2008.
A acompanhar a auditoria
estiveram João Santiago, Pedro
Romão e Sónia Girante, bem
como, Ana Gómez (Resp. Qualidade AIM Ibérica) e Ricardo
Acasas (Auditor Chefe da AENOR).
Foram averiguados todos os
registos e processos de trabalho
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desde a entrada, manutenção e
saída dos animais. É de extrema
importância para a AIM CIALA,
que todos os centros de recolha e
laboratórios estejam certificados,
pois assim assegura-se que
qualquer que seja o local, os
procedimentos de trabalho são

os mesmos, realizando assim um
trabalho de qualidade e uniformidade no processamento das
doses. Está prevista a obtenção
da certificação no início do ano
de 2015.
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APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE INSEMINAÇÃO EM SANTARÉM
No passado dia 19 de Novembro, a AIM CIALA esteve presente na Escola Superior Agrária de Santarém, no
âmbito da disciplina de Reprodução, inserida na Licenciatura em Produção Animal, a convite da Professora Paula Azevedo.
Foi apresentada a evolução da
AIM CIALA ao longo dos anos, o
funcionamento de um centro de
inseminação e uma apresentação prática sobre inseminação
artificial. As apresentações foram
realizadas pela equipa técnica da
AIM CIALA. Foi também tema de
reflexão, as perspetivas e atitude
dos futuros técnicos perante o
mercado de trabalho atual, na
área da suinicultura.

54% DE RENOVAÇÃO EM 2014
Durante o segundo semestre de 2014, a AIM CIALA continuou a renovação do seu efetivo. Neste período
foram recebidos no total 55 varrascos nos diferentes centros de inseminação, a fim de garantir aos clientes
evolução genética e as melhores performances zootécnicas.
Durante este semestre uma nova
linha de varrascos iniciou-se em
produção. A nova linha Traxx da
Topigs Norsvin, caracteriza-se
por crescimento extremo para
pesos elevados, baixo índice de
conversão alimentar, alta qualidade de carne e robustez, visto
que, é selecionado com base no
ganho médio diário alto, índice
de conversão, % de carne magra
e rendimento em cortes
primários.
Em 2014, 54% do efetivo de
varrascos dos Centros de Inseminação Artificial foram renovados.
Entraram nos CIA’s 141 varrascos
de diversas genéticas, sendo que
contribuíram para esta percentagem animais da genética Topigs
Norsvin (Pietrain, Talent, Duroc,
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Traxx, TNNNN, TAAAA, TBBBB e
TZZZZ,), da genética PIC (Pietrian
e Duroc), da genética Danbred

(Landrace e Large White) e 15
varrascos de raça Bísara.
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