
CENTRO DE COMPETÊNCIAS DO 

PORCO ALENTEJANO E DO 

MONTADO 

 

 

 

AGENDA DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

 



O CCPAM – Centro de Competências do Porco Alentejano e do Montado tem como missão 

promover a competitividade da fileira do porco alentejano e o desenvolvimento de uma 

estratégia de investigação e inovação para a preservação e recuperação do Montado, como 

ecossistema natural. 

O Centro resulta da associação, por complementaridade de interesses, de entidades 

relacionadas com o sector do Porco Alentejano e do Montado, que se integrem nas seguintes 

áreas; 

a) Produção 

b) Investigação 

c) Transformação 

d) Comercialização e Marketing 

e) Desenvolvimento Local e Regional 

f) Património, Cultura e Turismo 

g) Consumo 

 

A elaboração da agenda de investigação surgiu no seguimento das várias reuniões realizadas 

com os diferentes grupos de trabalho do centro. 

1. Montado 

 

Ações Sub-Ações Resultados esperados  

Produção e 
Conservação do 
sobro e Azinho 

Criação de Grupo(s) Operacional(is) Grupo de investigação e 
trabalho 

Inventáriação de ecotipos locais de bolota doce Conhecimento local 

Revisão das densidades na plantação adequadas ao Montado Adensamento de áreas com 
menor nº de árvores por há 

Tipos de poda no azinho e sobro Melhoria de gestão e práticas 
florestais 

Gestão de efetivos pecuários em pastoreio Melhoria de gestão e práticas 
pecuárias no montado 

Controlo de matos Limpeza de terrenos, menor 
competição de outras espécies 
com o montado 

Poluição 
Medição de parâmetros ambientais e fisiológicos do Montado Inventariação de ameaças e 

focos de declínio no montado 

Cenários de 
Alterações Climáticas 

Alterações Climáticas/Desertificação Correlação de parâmetros 
ambientais medidos com o 
declínio do montado 

Legislação e 
Financiamentos 

Contribuição para a definição das regras de financiamento do 
Fundo Florestal Permanente 

Determinação de regras que 
melhorem a gestão do 
montado 

Contribuição para a alteração da Legislação dos viveiros Determinação de regras que 
garantam sanidade dos tecidos 
vegetais nos viveiros 



2. Porco Alentejano 

Projeto Ações Resultados esperados  
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Propor ações conducentes à Reformulação do Plano de 
Melhoramento do Porco Alentejano, face às novas realidades 
comerciais e à disponibilidade de novas ferramentas 
tecnológicas 

Melhoria dos rendimentos de 
carcaça 

Efeitos dos tipos de castração na qualidade do produto e Bem-
Estar Animal 

Alternativas à castração 
cirúrgica  

Introdução de novas fontes energéticas e proteicas Melhoria da alimentação 
animal a baixo custo 

Desenvolvimento de Biotecnologias Reprodutivas 
 

Acompanhar os programas nacionais de Controlo Sanitário dos 
suínos e propor medidas adequadas que tenha em conta a 
particularidade da Raça Suína Alentejana 

Reconhecimento do PCEDA 
pela EU. Estabelecimento de 
novos regulamentos a nível 
sanitário. 

 

3. Transformados 

 

Ações 

a) Susceptibilidade oxidativa e susceptibilidade da cor da Carne de Porco Alentejano, em 
função da genética, do maneio alimentar, do maneio perimortem e do processamento 

 
b) Avaliação do levantamento existente da Salsicharia Tradicional 

 

c) Características microbiológicas da microbiota dos produtos maturados, fermentados 
crus de humidade intermédia, visando a obtenção de uma cultura de arranque 
regional 
 

d) Estudo da associação entre a deposição de gordura intramuscular, subcutânea e 
abdominal, com vista à optimização da eficiência biológica sem prejuízo da qualidade 
da carne. 

 

O CCPAM abrange também a área de Comercialização e marketing, bem como a de Formação 

e Divulgação, funcionando de forma integrada no apoio aos agentes económicos e ao 

desenvolvimento/valorização dos seus produtos e serviços, com o intuito de promover a 

competitividade e a internacionalização. 

 

Estes objectivos abrangem uma forte investigação e uma adequada avaliação para que os 

projectos possam ser enquadrados nos diversos fundos do Portugal 2020. 

 

 

 


