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SESSÕES DE ESCLARECIMENTO FPAS 2017

Texto por: Pedro Camacho, Técnico da ACPA

A receção das candidaturas ao PU2017 termina a 

15 de Maio, e desde dia 1 de Março que podem 

ser submetidas.

O benificiário pode efetuar diretamente a 

candidatura no portal do IFAP ou através das 

entidades reconhecidas como ACPA- Associação 

de Criadores de Porco Alentejano.

“O Pedido Único (PU) consiste no pedido de 

pagamento direto das ajudas que integram os 

regimes sujeitos ao Sistema Integrado de Gestão 

e de Controlo (SIGC), previsto na regulamentação 

comunitária.” 

CANDIDATURAS AO PEDIDO ÚNICO 
TERMINA A 15 MAIO

Entre os dias 27 de Abril e 01 de Maio, decorreu a 

34ª edição do maior certame agropecuário realizado 

a sul dos pais. 

Em parceria com a ACOS, a ACPA organizou um 

Ciclo de Conferências Agro-Alentejo Export 

dedicado aos suínos. Este foi moderado pelo 

Presidente da FPAS Vítor Menino e que contou com 

os seguintes participantes:

› Nuno Faustino - PACOOP- Agrupamento de 

Produtores de Porco Alentejano e outras Espécies 

Pecuárias, SRL.

› Maria do Carmo Caetano - DSDGAV

› Custódio Bento - Sanchez Romero y Carvajal – 

Jabugo SA

› Jesus Pérez Aguilar - ASICI - Associación 

Interprofessional del Cerdo Ibérico

› Rui Fialho - Montaraz Garvão

› Francisco Arvana - Salsicharia Estremocence, SEL

Tal como habitual, durante o evento a ACPA 

organizou o XX Concurso Morfológico do Porco de 

Raça Alentejana tendo a cerimónia de entrega de 

prémios decorrido no final da mesa redonda à qual 

se seguiu uma degustação de Presuntos de Porco 

Alentejano com Nome Qualificado e Carne de Porco 

Alentejano DOP.

34ª OVIBEJA
Machos

› 1º Classificado

José Manuel Conceição Brito Coelho

› 2º Classificado

José Manuel Conceição Brito Coelho

› 3º Classificado

António Manuel Coelho Figueira

Fêmeas

› 1º Classificado

Fernando José Abrunhosa Nobre Félix 

› 2º Classificado

José Manuel Conceição Brito Coelho

› 3º Classificado

José Manuel Conceição Brito Coelho

› Presidente do Júri:

Policarpo Armando Teixeira de Sá

› Júri:

Elena Diéguez Garbayo – AECERIBER

João Malpique Bicho – ANCPA

José Luís Gato – Barrancarnes SA

José Luís Pinilla - AECERIBER

Maria João Valentim – AGRICERT

Maria Palmira Chaveiro – ARAPORCEI

“No que diz respeito à Promoção de Produtos de 

Qualidade Locais, as candidaturas apresentadas 

devem apoiar o desenvolvimento de estratégias 

comerciais e de promoção que permitam 

incentivar o consumo de produtos abrangidos por 

regimes de qualidade e promover a diferenciação e 

o posicionamento no mercado pela qualidade. A 

submissão é também efetuada entre 10 de Abril e 

30 de Maio.”

A legislação alterou referente ao registo dos 
animais, exceto os suínos.

“A legislação que criou o Sistema Nacional de 
Informação e Registo Animal (SNIRA) foi alterada 
e, no âmbito da execução da medida Simplex+ 
2016 registo de animais de uma só vez”, o registo 
de existências que os detentores tinham de manter 
e colocar à disposição da autoridade competente, 
bem como os passaportes dos bovinos, são 
tornados facultativos para os produtores que 
atualizem diretamente ou façam inserir na base de 
dados informatizada a informação requerida 
naquele registo.”

Não corra riscos!
Cumpra as normas de Condicionalidade:

- Ambiente

- Fitossanidade

- Saúde Publica

- Bem-estar Animal

- Saúde Animal

- Boas Condições Agrícolas e Ambientais

Estão abertos os novos concursos do PDR 2020, 

no âmbito da estratégia GAL, direcionados a 

pequenos investimentos na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas, cadeia 

curtas e mercados locais e promoção de produtos 

de qualidade local.

“Na Medida 10 – Leader do PDR 2020, Pequenos 

Investimentos na Transformação e 

Comercialização de Produtos Agrícolas, as 

candidaturas apresentadas devem contribuir 

para o processo de modernização e capacitação 

das empresas de transformação e 

comercialização de produtos agrícolas.

CONCURSOS PDR 2020

 A submissão de candidaturas é efetuada entre 10 

de Abril (09:00:00) e 30 de Maio (17:00:59) de 

2017 através de formulário eletrónico disponível 

no Balcão do Beneficiário do PDR 2020.

No concurso destinado às Cadeias Curtas e 

Mercados Locais, as candidaturas apresentadas 

devem promover o contacto direto entre o 

produtor e consumidor, contribuindo para o 

escoamento da produção local e incentivar 

práticas culturais menos intensivas e 

ambientalmente sustentáveis. A submissão de 

candidaturas é efetuada entre 10 de Abril 

(09:00:00) e 30 de Maio (17:00:59) de 2017.”

PROMOÇÃO DE PRODUTOS DE
QUALIDADE LOCAIS

O REGISTO DE EXISTÊNCIAS DE
ANIMAIS JÁ É FACULTATIVO

SAA - SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA

O mês de Abril é, por tradição, o eleito para organização das Sessões de 

Esclarecimento por parte da FPAS em colaboração com as suas associadas.

Os temas em destaque apresentados e debatidos na sessão deste ano foram:

› PorcoPT – João Bastos (FPAS)

› Valorização agrícola do efluente – Patrícia Moreira da Fonseca (DGADR)

› PCEDA – Margarida Bairrão (DGAV)

Ourique, em colaboração com a ACPA, recebeu a segunda sessão no dia 18 de 

Abril. A esta sessão segue-se Santiago do Cacém, Alcobaça, Leiria e Montijo.

Proteja as suas ajudas e adira ao serviço 
que lhe permite cumprir a 
Condicionalidade na sua exploração.

Contacte a ACPA através do Tel.: 286 518 030

  

AGRI INNOVATION SUMITT 2017 
CHEGA A PORTUGAL EM OUTUBRO

Foi anunciado este mês pelo Ministro da 

Agricultura, Luís Capoulas Santos, que Agri 

Innovation Sumitt, realizar-se-á, em Portugal, 

aquando as comemorações do 130º Aniversário 

da Escola Superior Agrária de Coimbra. Neste 

evento o tema central será a aplicação da 

indústria 4.0 e a atribuição de prémios a startups 

no sector agrícola.

“O ministro considera que “o facto de a Agri 

Innovation Sumitt 2017 se realizar em Portugal é 

o reconhecimento, por parte da União Europeia, 

de que a agricultura portuguesa está na primeira 

linha da inovação e é uma atividade competitiva 

realizada por profissionais que, tendo partido em 

situação de grande desvantagem relativamente 

aos agricultores dos outros Estados-Membros, 

atingiram um patamar de excelência, que muito 

tem dinamizado a produção nacional”.

A Agri Innovation Sumitt 2017 contará com a 

participação dos Comissários europeus da 

Agricultura e da Inovação e vai realizar-se em 

Oeiras, nas instalações do INIAV – Instituto de 

Investigação Agrária e Veterinária, estrutura do 

Ministério da Agricultura vocacionada para a 

inovação e que lidera o processo de criação das 

Redes Nacionais de Experimentação na vertente 

da Agricultura.

ALIMENTO PARA ANIMAIS 
IMPORTADOS EM 2016 DENTRO DAS 
NORMAS DE SEGURANÇA

“O Plano de Controlo Oficial da Alimentação 

Animal, ao abrigo do Protocolo QualIACA, sistema 

complementar ao plano nacional de controlo 

oficial no âmbito da alimentação animal, durante o 

ano de 2016, efetuou 15 ações de controlo 

complementar a alimentos para animais, 

importados de países terceiros, correspondentes a 

17 remessas de matérias-primas apresentadas 

para desalfandegamento aduaneiro. Todas as 

remessas testadas estavam conforme os requisitos 

legais em vigor.”

Este tipo de ações visa controlar e motorizar a 

alimentação do animal e consequentemente a 

qualidade da carne.
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