
 

 

 

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão Parlamentar 
de Agricultura e Mar, 
Dr. Pedro do Carmo 
Palácio de São Bento 
1249 – 068 Lisboa 

 
N/Ref. 083/FPAS/JB            Montijo, 06 de outubro de 2022 

Assunto: Dia de Campo – Let’s Talk About Pork 

Excelência, 

Num mundo onde abundam as mensagens contraditórias, é cada vez mais difícil saber quando 

é que uma informação é verdadeira ou falsa. A iniciativa “Let’s Talk About Pork From Europe” 

esclarece, de forma séria e transparente, o modelo de produção europeu de carne de porco, 

demonstrando que os padrões de qualidade e segurança alimentar da União Europeia são os 

mais elevados do mundo e os mais exigentes em termos de bem-estar animal, biossegurança e 

ambiente. A campanha de esclarecimento “Let’s Talk About Pork From Europe” arrancou em 

julho de 2020 e decorre até dezembro de 2022, em Portugal, Espanha e França, dirigindo-se 

essencialmente a públicos jovens entre os 18 e os 30 anos. 

No sentido de desmistificar mitos sobre a produção suinícola a FPAS, em parceria com a 

organização da campanha, está a organizar um dia de campo a uma exploração suinícola onde 

pretende desenvolver junto da comunicação social, dos agentes políticos e administração 

pública uma sessão ação prática de exibição de uma exploração industrial modelo. 

Por questões de biossegurança a visita cingir-se-á à zona exterior da exploração seguida de visita 

virtual e apresentação da campanha. 

O dia de campo Let’s Talk About Pork está agendado para o dia 08 de novembro, pelas 11:00 

horas, na exploração Herdade do Pessegueiro, da empresa Valorgado, situada no concelho de 

Salvaterra de Magos, com receção pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra 

de Magos pelas 10:30 horas, em local a designar oportunamente. 



 

 

Está já confirmada a presença da Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação neste evento 

de tamanha relevância para a suinicultura nacional. 

Nesse sentido, vem a FPAS endereçar a V/Exª o convite para estar presente neste dia de campo 

onde pretendemos mostrar o dia-a-dia de uma exploração suinícola e dar a conhecer a 

campanha Let’s Talk About Pork. 

Seria para nós motivo de estímulo a anuência de V/Exª a este convite, confiando que será uma 

importante jornada de promoção da atividade da suinicultura e aproximação à sociedade 

exibindo uma atividade inovadora, sustentável, amiga dos animais, dos territórios e das 

comunidades. 

Solicitamos confirmação de presença até ao próximo dia 21 de outubro. 

De vossa excelência,  

David Neves  

Presidente da FPAS 


