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O SIPACE é uma base de dados 

em rede que permite o registo 

e consulta em tempo real de 

todos os dados pertinentes 

relativos a um grande número 

de controlos oficiais da cadeia 

alimentar. 

Os dados são introduzidos 

pelos técnicos que efetuam os 

controlos oficiais através da 

internet, ficando os dados 

imediatamente disponíveis 

para consulta. 

A informação pode ser 

trabalhada de forma fácil e 

célere em ficheiros próprios 

criados para o efeito. 

 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



Relativamente ao abate de ungulados 

e lagomorfos, o SIPACE permite 

registar, para cada dia de abate em 

cada matadouro, dados referentes a: 

- número de animais abatidos por 

espécie;  

- mortos no transporte ou abegoaria 

com identificação da exploração e 

transportador; 

- reprovados por espécie e causa; 

- quantidades e causas de 

reprovações parciais; 

- abates sanitários  

- abates de urgência 

- quantidade e tipo de subprodutos 

gerados; 

- problemas de bem estar animal 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



Relativamente ao abate de aves, o 

SIPACE permite registar, para cada 

lote abatido em cada matadouro, 

dados referentes a: 

- número de animais abatidos por 

espécie e por exploração;  

- identificação do bando e pavilhão; 

- identificação da IRCA, idade, peso 

vivo médio e transportador; 

- mortos no transporte; 

- reprovados por espécie e causa; 

- análises efetuadas no âmbito do 

Plano Nacional de Controlo de 

Salmonela; 

- quantidade e tipo de subprodutos 

gerados; 

- problemas de bem estar animal 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



O SIPACE permite o registo de DDO com identificação do estabelecimento onde foi 

detetada, a exploração de origem dos animais e todos os dados pertinentes associados 

como os referentes a envio de material para análise e respetivo resultado. 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



O SIPACE permite também o registo de todas as informações pertinentes relativas à 

colheitas de amostras no âmbito dos vários planos de controlo oficial e também nas 

suspeitas de inspeção sanitária. 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



Diariamente são introduzidos os dados relativos à pesquisa de Trichinella referentes a 

todos os lotes de espécies suscetíveis (suínos, solípedes e javalis), com o registo da 

exploração de origem dos animais e número de animais pesquisados. 

SIPACE – A nova ferramenta para registo de dados de abate 



Distribuição geral de abates por espécie 

Ungulados e Lagomorfos 

Espécie abatida 2011 2012 2013

Bovinos ≤ 24 meses 337.718      321.721     282.485       

Bovinos > 24 meses 93.857         97.286        89.768         

Suínos 4.783.204   4.529.664  4.303.498   

Leitões 1.174.665   1.026.218  917.632       

Ovinos 896.935      868.497     868.980       

Caprinos 137.314      138.926     122.350       

Lagomorfos 5.431.079   5.493.884  5.246.893   

Solípedes 1.066           3.184          3.126            

Veados 234               35                 57                  

Ratites 28                  24                 27                  

Javalis 24                  3                   14                  



Bovinos ≤ 24 Meses 



Bovinos ≤ 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos ≤ 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos ≤ 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos ≤ 24 Meses  

Evolução da taxa de reprovação total (%) no abate regular 

para as principais topologias em Portugal Continental 



Bovinos ≤ 24 Meses – Abates de Emergência 
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Bovinos > 24 Meses 



Bovinos > 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos > 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos > 24 Meses – Portugal Continental 



Bovinos > 24 Meses  

Evolução da taxa de reprovação total (%) no abate regular 

para as principais topologias em Portugal Continental 



Bovinos > 24 Meses – Abates de Emergência 



Bovinos > 24 Meses – Abates de Emergência 



Bovinos > 24 Meses – Abates Sanitários 



Suínos 

País de origem dos animais Engorda Reprodutores Total

Espanha 1 103 871    107                1 103 978   

Portugal 3 106 837    27 411          3 134 248   

Total Geral 4 210 708    27 518          4 238 226   

Suínos testados para a Trichinella em 2013

 em Portugal Continental



Suínos – Portugal Continental 



Suínos – Portugal Continental 



Suínos – Portugal Continental 



Suínos  

Evolução da taxa de reprovação total (%) no abate regular 

para as principais topologias em Portugal Continental 

 



Leitões 



Leitões – Portugal Continental 



Leitões – Portugal Continental 



Leitões – Portugal Continental 



Leitões  

Evolução da taxa de reprovação total (%) no abate regular 

para as principais topologias em Portugal Continental 

 



Pequenos Ruminantes - Ovinos 



Pequenos Ruminantes - Caprinos 



Pequenos Ruminantes – Ovinos – Portugal Continental 



Pequenos Ruminantes – Caprinos – Portugal Continental 



Pequenos Ruminantes – Ovinos e Caprinos 

Portugal Continental 



Pequenos Ruminantes – Ovinos e Caprinos  

Portugal Continental 



Pequenos Ruminantes  

Evolução da taxa de reprovação total (%) no abate regular 

para as principais topologias em Portugal Continental 



Solípedes 



Solípedes 



Solípedes 



Solípedes 



Solípedes – Evolução da Taxa de reprovação total (%) 

para as principais topologias 
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