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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 1 de setembro de 2015, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de 

analisar e dar parecer sobre o Projeto de Resolução — Redução da incidência de defeitos de 

qualidade nas carcaças de animais abatidos na Região. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de 

Janeiro – e nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento.
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2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

O presente Projeto de Resolução visa, em termos genéricos, contribuir para a “redução da 

incidência de defeitos de qualidade nas carcaças de animais abatidos na Região.” 

 

A iniciativa em apreço assenta no seguinte quadro: 

 

“A Região Autónoma dos Açores […] nos últimos anos tem observado uma evolução 

significativa no setor da carne.” 

“[…] a carne dos Açores sido reconhecida, em 2003, pela Comissão Europeia, como Indicação 

Geográfica Protegida (IGP).” 

 

“[…] a carne de bovino dos Açores encerra assim um elevado potencial comercial.” 

 

“[…] tem-se registado um número indesejável de carcaças que apresentam um defeito de 

qualidade altamente penalizador, ou seja, carcaças DFD (Dark, Firm, Dry), que se caraterizam 

por uma carne escura, rija e seca, pouco atrativa para o consumidor.”  

 

“Recentemente um estudo realizado na Universidade dos Açores revelou uma elevada taxa de 

incidência da condição DFD na carne de bovinos abatidos no matadouro da Ilha Terceira”; 

 

“Esta incidência de carne DFD contribui para uma má imagem da qualidade da carne dos 

Açores, mas mais grave, penaliza os produtores pelas perdas económicas resultantes da 

devolução das carcaças, os quais são alheios a esta situação.” 

 

Face ao exposto, pretende o proponente recomendar “ao Governo Regional que: 

 

Identifique quais os fatores de maneio antemortem que têm determinado o aumento da 

ocorrência de carnes DFD nos Açores; 

 

Implemente medidas preventivas que reduzam a incidência de carcaças DFD; 
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Apresente ao Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no prazo de 

90 dias, um relatório circunstanciado sobre os fatores identificados e o grau de implementação 

das respetivas medidas preventivas.”   

 
A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do Secretário Regional da 

Agricultura e Ambiente. 

 

No dia 1 de setembro de 2015 a Comissão de Economia ouviu, sobre esta matéria, o 

Secretário Regional da Agricultura e Ambiente. 

 
 
A Deputada Graça Silveira, que apresentou, de forma genérica, o diploma, começou por dizer 

que o Governo Regional tem feito esforço para que a Região seja exportadora de carcaças e não 

de animais vivos. “No momento do pré-abate há situações que podem gerar anomalias na carne. 

No caso das carcaças dos Açores a questão da sua conservação é de suma importância. Carnes 

DFD são carnes escuras, secas e rijas que danificam a qualidade da carne”, referiu a Deputada.  

 

Informou que há cerca de um ano o Pingo Doce começou a devolver carcaças com pH 

considerados elevados e quando elas eram devolvidas os principais penalizados eram os 

produtores e os exportadores.  

 

Referiu que o que se propunha era uma avaliação no imediato para saber quais as condições que 

estavam a gerar estas situações que favorecem o aparecimento de anomalias para se tomar as 

medidas necessárias para que sejam resolvidos os problemas.  

 

Segundo a Deputada, neste momento a carne dos Açores era reconhecida como carne de grande 

qualidade e era penalizador associar-se a carne dos Açores a situações de anomalias, matando à 

partida um trabalho louvável que tem sido feito no sentido de melhorar aa qualidade da carne que 

exportamos.  

 

O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente corroborou com a generalidade das apreciações 

que a Deputada Graça Silveira fez em relação ao problema e ao efeito do pH na qualidade das 

carcaças.  

 

Informou que o pH mais elevado tinha de facto este tipo de influência mas não condicionam a 

qualidade sanitária da carne, reforçando que não eram só as condições da abegoaria que 

contribuiam para esse facto.  
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Referiu que o estudo de 2013 feito pela Rita Reis incidia sobre apenas 131 carcaças num ano em 

que foram abatidas  21874 animais, o que representa 0,05% do total das carcaças, pelo que se 

podia concluir que a amostra que foi tomada em conta era bastante reduzida face ao número total 

de abates.  

 

Segundo o Governante, havia um conjunto de outras condições que concorriam para esta 

situação, nomeadamente o maneio nos últimos dias, as condições de transporte, entre outros, 

factores que não tinham exclusivamente a ver com as condições.  

 

Referiu ainda que este estudo tinha sido feito em 2013 e que daí para cá as coisas também tinham 

evoluído. Segundo o Governante, este estudo incidia sobre o Matadouro da Terceira e no entanto 

o Projeto de Resolução em análise extrapolava para outros matadouros da Região.  

 

Informou que durante este ano, no Matadouro da Terceira, fizeram os registos do pH das 

carcaças após o abate e lembrou que a decisão de remeter as carcaças para os clientes finais era 

sempre do cliente que fazia o abate no Matadouro, ressalvando que o cliente tinha sempre a 

possibilidade de não enviar a carcaça se ela tem o pH mais elevado.  

 

O Governante referiu que havia dados do mês de julho onde um cliente que tinha entregue 48 

carcaças para abate e todas elas tinham pH inferior a 6. Noutro caso, um que, em 33 carcaças, 

havia apenas duas que estavam acima do limite, havendo sempre a possibilidade do cliente optar 

por não enviar as carcaças para o cliente final. 

 

Disse ainda que em vários operadores, a percentagem de pH elevado era muito baixa. Em 6749 

carcaças que foram abatidas em São Miguel, entre janeiro e agosto, apenas 171 tiveram pH acima 

de 6, cerca de 2,5% das carcaças. Em 2015, de junho até agora, foram abatidas 1062 carcaças no 

global, que correspondeu a 23 contentores e uma incidência de 8% do pH superior a 6.  

 

Informou ainda que se nos centrarmos nos animais IGP também no Matadouro da Praia, a 

percentagem baixa para 2,7%. O Matadouro do Faial, com 673 abates não registou nenhum caso 

de pH acima de 6. O Pico registava percentagens mais elevadas, cerca de 10%, e isso tinha a ver 

com a forma como os animais eram tratados naquela ilha, forma de transporte para o matadouro, 

o stress, factores que desencadeam a produção do ácido láctico.  

 

Referiu ainda que os organismos oficiais estavam a fazer um trabalho junto dos produtores no 

sentido de acautelar essa situação. No âmbito da politica do Governo dos Açores e da melhoria 

das infraestruturas de abates estão também previstas obras nas abegoarias do Matadouro da Praia 

da Vitória. 
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A Deputada Graça Silveira referiu que o Projeto de Resolução em análise pretendia pedir ao 

Governo Regional dos Açores que se inteirasse da situação dos matadouros e fizesse uma 

avaliação da qualidade das carcaças abatidas. Reconheceu que o transporte era o que mais 

contribuia para isso. Achou normal que no caso das carcaças de gado IGP se encontrasse uma 

percentagem menor de anomalias, porque utilizavam muito menos ração na sua alimentação, 

muito menos apport energético. O facto de ter menos resulta do facto de serem entregues nos 

matadouros muito menos animais. A questão do maneio ante mortem é quase residual porque os 

valores diferem drasticamente entre matadouros. 

 

O Deputado Duarte Moreira afirmou que o Partido Socialista reconhecia como importante o 

assunto trazido pelo CDS-PP. “Pela apresentação que foi feita do Projeto de Resolução, 

poderíamos ser levados a concluir que estaríamos perante um problema de enorme dimensão, 

facto contrariado pelo Secretário Regional da Agricultura e Ambiente”, referiu o Deputado.  

 

Disse ainda que este trabalho vinha a ser desenvolvido e considerava positivo que nos 

matadouros já se fizesse a determinação do pH das carcaças. Não estamos perante um grande 

problema, ainda que haja questões por resolver, como o caso do transporte e todo o trabalho 

anterior que causa stress aos animais, referiu o Deputado.  

 

Perguntou se poderiamos concluir que a incidência neste tipo de carcaças tinha vindo a diminuir. 

Se em todos os matadouros já se fazia a determinação do pH pelos próprios funcionários ou 

pelos clientes e se para o maneio dentro do próprio matadouro e das abegoarias, era feita alguma 

formação específica para terem maior cuidado na fase pré-abate. 

 

O Secretário Regional informou que os números que trouxe confirmavam este decréscimo 

significativo e confirmam que não haver aqui, de facto, um problema grave, tão só uma situação 

que era quase de rotina que importava monitorizar e acautelar, desencadeando um conjunto de 

esforços junto de quem recebia os animais nos matadouros e quem os transportava até ao 

matadouro. Referiu que as distâncias eram curtas mas não era só isso que contava. Segundo o 

Governante contavam as condições de transporte, como, por exemplo, a densidade dos animais 

transportados, aspeto que podia contribuir para que uma carcaça fique com pH mais elevado.  

 

Concluíu que as determinações de pH eram feitas em todos os matadouros e os clientes também 

podiam, se quiserem, fazer a sua determinação no matadouro, havendo uma total abertura face a 

esta matéria. Sobre a formação do pessoal dentro dos matadouros, informou que este era um 

processo que não parava, era constante, como também a adaptação constante à legislação. Havia 

um esforço para que se respeitasse trudo aquilo que era imposto pela legislação e pelo bem-estar 

animal para que a qualidade das carcaças seja elevada. 
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O Deputado Renato Cordeiro começou por afirmar que a partir de 2008 houve uma grande 

abertura dos mercados para fora de cada uma das ilhas, o que fez com que o crescimento do 

abate fosse exponencial, mas que a nossa rede de abate não era compatível com esse crescimento. 

Referiu que foram emitidos alguns alertas para a necessidade de melhorias que se foram 

verificando lentamente.  

 

Segundo o Deputado, o mercado da carne não está tão fácil como estava antes e era cada vez 

mais exigente. Constatou que o ano de 2014 tinha sido o ano em que se verificou o maior 

número de abates. A legislação foi mudando e na parte de transporte de animais cada vez mais se 

exige maior rigor, tudo para que se reduza factores que possam contribuir para maus resultados 

da carne, referiu o Deputado.  

 

Segundo o Deputado Renato Cordeiro, existiam, de facto, relatórios que indicavam algumas 

anomalias, como o de 22 de janeiro de 2014, que apontava para graves deficiências na cadeia de 

frio, ventilação e, novamente em agosto, onde se repetiam as mesmas queixas.  

 

Esta proposta do CDS-PP era muito simples, tratava-se apenas da análise de pontos críticos e 

concluíu que quem estava na produção de carne esperava que isso já fosse feito e perguntou para 

quando esse tipo de análise. 

 

O Secretário Regional confessou que não tinha percebibo a pergunta, mas, mesmo assim afirmou 

que havia um sistema de controlo de todos os pontos considerados críticos. Disse que havia 

HACCP e que era uma prática normal. Referindo-se ao caso em concreto do pH, o Governante 

afirmou que os dados eram, de facto, animadores. “Não podemos nesta nem em nenhuma 

circunstância dizer que passamos para uma situação de zero. Mas os números que temos são 

animadores. Muitas cautelas são colocadas, de acordo com a lei e com as boas práticas de 

bovinos em todas as fases e parece-me que, havendo sempre possibilidade de melhorar, é o que 

se tem feito, para que estes problemas tenham o mínimo impacto possível na qualidade das 

carcaças”, concluiu o Membro do Governo. 

 

A Deputada Graça Silveira lembrou que o HACCP só tinha a ver com as questões de higiene e 

sanidade e isto não era uma questão de sanidade, antes uma questão de conservação. Segundo a 

Deputada, tinha que haver um plano de avaliação dos pontos de controlo para evitar defeitos de 

qualidade.  

 

Referindo-se à intervenção do Deputado Duarte Moreia, a Parlametar considerou que em cada 

mil carcaças, 100 irem para o lixo não era razoável. Considerou ser este um problema grave que 
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tínhamos de resolver. Perguntou se o abaixamento das incidência era aleatório e resultava de 

questões de taxa de abate ou se o Governo Regional tinha implementada algumas medidas no 

sentido de diminuir esta incidência. 

 

O Deputado Duarte Moreira afirmou que reconhecia o problema, que este existia mas não devia 

ser alarmista, porque  os números não o indicavam. Perguntou, quem é que determinava o 

destino das carcaças com pH superior a 6, se era o cliente ou a autoridade sanitária. 

 

O Deputado Renato Cordeiro perguntou se todos os matadouros tinham medidores de pH e se 

eram aferidos 

 

O Secretário Regional, na resposta às perguntas dos Deputados, informou que as carcaças com 

pH superior a 6 tinham estes problemas mas não eram necessariamente destinadas ao lixo e que a 

decisão do que fazer com as carcaças era do cliente.  

 

Recordou que não estávamos a falar de um problema de saúde pública, mas de um problema de 

qualidade comercial das carcaças, que, caso ultrapasse os valores poderiam ter utilizações 

alternativas.  

 

O Governante afirmou que tem sido feito um esforço significativo para reduzir as taxas de 

incidência junto de todos os intervenientes e os dados que tinha, muito embora não o 

satifazendo, não configuram um problema alarmante. Referiu ainda que todos os matadouros 

têm os seus medidores e que eram aferidos de acordo com a legislação em vigor. 

 

A Deputada Graça Silveira disse que a questão era: se um produtor que apenas criasse animais 

para abate e se elas forem rejeitadas, não dispondo de outros mecanismos senão ir ao matadouro, 

tinha que deitar as carcaças para o lixo. Referiu, a título de exemplo, que Quinta dos Açores fazia 

o seu abate e podia usar a carne com pH mais elevado para fazer carne moída, mas que nem 

todos tinham essa possibilidade. “Quem vende o gado inteiro e entrega no matadouro, quando a 

carcaça é devolvida, é devolvida e é toda eliminada”, concluiu a Deputada. 

 

O Secretário Regional discordou porque tal qual como a Quinta dos Açores, qualquer operador 

podia dar o destino que quiser às carcaças com pH mais elevado. 

 

O Deputado Renato Cordeiro veio reforçar o que disse a Deputada Graça Silveira, dizendo que 

as carcaças que eram devolvidas já fora da Região Autónoma dos Açores eram para queimar.  
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O Secretário Regional disse que não se referia às carcaças que vão para fora da Região Autónoma 

dos Açores, mas as que saem do matadouro e que era nesse momento que podiam decidir o 

destino dar-lhes. “Se um produtor sabe que a carcaça tem um pH superior a 6, pode decidir o que 

fazer com ela”, concluiu o Governante. 

 
 
 
A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do 

PSD e CDS-PPe ainda a abstenção, com reserva de posição para Plenário, do PS, dar 

parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise.
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               A Relatora, em substituição 

 

                                    

                                                                       

                                                                                                __________________ 

                                                                                                              Marta Couto    

                             

    

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                  O Presidente, em substituição 

 

         

                                                                                  _________________________ 

                                José Ávila   

 

 

 

 


