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Particularidades do abate, 
embalamento e distribuição de 
animais criados em modo de 

produção biológica

Experiência da Sodiprave, S.A

Sodiprave, S.A

Caminho do salto, Sítio da Achada do Barro

Santo António da Serra

9100-251 Santa Cruz

Tel: 291550560                   Fax: 291550568

sarajardim@sodiprave.com
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Legislação de bem estar animal, e 
legislação alimentar

• Licenciamento e certificação
• Bem estar animal no abate e 

occisão
• Implementação de Sistema 

HACCP (produção primária e 
matadouro)

• Rastreabilidade
• Regulamento nº. 834/2007
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Particularidades de um abate 
biológico

• Separação física no cais
• Primeiro a abater (linha 

limpa)
• Colocação de etiqueta de 

lote
• Separação nas Câmaras de 

Refrigeração
• Embalamento, logo que 

possível
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Embalamento e rotulagem
• Embalamento em linha 

limpa, e em tempo 
diferente do 
embalamento do produto 
convencional

• Colocação de rótulo 
GTIN

• Colocação de rótulo 
fornecido pelo Produtor 
de produto biológico 
(inclui logo europeu)
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Distribuição

• Produto embalado e 
bem identificado

Alguns dados estatísticos

A SODIPRAVE, S.A abate cerca de190 000 
aves/mês (total anual de 2.300.000 aves/ano).

21012008

137632009

45622005

77722006

43122007

Nº aves abatidasNº Produtores activosAno
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Prefira produtos :
• Produção Regional
• Frescos do dia todos os dias
• Qualidade reconhecida

Visite-nos em www.sodiprave.com


