
Newsletter ∙ Dezembro 2017

Mais uma edição do Vem Dar D'Vaia que teve lugar 
no dia 23 de Dezembro, no Centro Interpretativo do 
Porco Alentejano (CIPA), direcionado às crianças dos 
4 aos 12 anos. Uma iniciativa em parceria com o 
Atelier Adoro, com o objetivo de despertar a 
curiosidade dos mais novos pelos produtos 
regionais, aplicando-os de forma criativa aos doces 
de Natal, assente na valorização  dos produtos e 
integrando as crianças com riqueza da região.

IFAP ABRE CANDIDATURAS A PRÉMIOS POR 
VACA EM ALEITAMENTO, VACA LEITEIRA, 
OVELHA E CABRA PARA O ANO DE 2018

PAGAMENTOS IFAP DEZEMBRO/2017

Não corra riscos!
Cumpra as normas de Condicionalidade:
- Ambiente
- Fitossanidade
- Saúde Publica
- Bem-estar Animal
- Saúde Animal
- Boas Condições Agrícolas e Ambientais

SAA - SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA

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
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UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu Agricola
do Desenvolvimento Rural

A Europa Investe nas zonas rurais

VEM DAR V’AIA À BOLOTA NATALÍCIA

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE OVINOS 
E CAPRINOS TEM DE SER FEITA EM 
JANEIRO DE 2018

De acordo com as instruções do Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas IFAP) a 
declaração obrigatória de existências de ovinos e 
caprinos tem que ser submetida no portal do IFAP 
em “O Meu Processo”, na Área Reservada do 
produtor ou em entidades reconhecidas para o 
efeito, durante o mês de Janeiro de 2018 

A marca Porco.PT, o selo de qualidade dos 
suinicultores portugueses, conta com cerca de 
500 explorações aderentes, representando um 
universo de cerca de 45% do efetivo nacional. 
Mais 21 matadouros e salas de desmancha, e ao 
nível da grande distribuição já aderiram os grupos 
Auchan, Mosqueteiros, Sonae e Jerónimo Martins.
Vítor Menino, presidente da Federação 
Portuguesa de Associações de Suinicultores 
(FPAS) prestou declarações à Store Magazine, 
onde classificou o resultado desta ação como 
“bastante positivo” realçando, ainda, que a 
distribuição tem aderido à marca Porco.pt.
Segundo o presidente, “desde o dia 1 de Julho o 
crescimento da notoriedade da marca tem-se 
sentido pelo aumento exponencial dos pontos de 
venda aderentes e da quantidade de animais 
comercializados no âmbito do programa. Estamos, 
por isso, convictos que até ao final do ano de 
2017, a procura absorverá toda a produção”.
A marca Porco.pt e seu perfil
“Os suinicultores criaram a marca Porco.PT para 
atribuir à carne de porco feita em Portugal que 
cumpra padrões de excelência e que deverá 
chegar às prateleiras dos supermercados no início 
do próximo ano.”

MARCA PORCO.PT TEM 500 EXPLORAÇÕES 
ADERENTES, 45% DO EFETIVO NACIONAL

“A carne já tem qualidade, mas é preciso elevar a 
qualidade para a excelência. Queremos que o 
suinicultor pense que o caminho é a diferenciação, 
para que quando uma pessoa provar aquela carne 
de porco se sinta guloso, pela palatabilidade, para 
que amanhã lhe apeteça outra vez”, disse João 
Correia, porta-voz do Gabinete de Crise dos 
Suinicultores, na altura do lançamento da marca.

Iniciada a campanha de montanheira 2016-2017, 
no âmbito do Real Decreto 4/2014, de 10 de 
enero, aprova a norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, é 
importante mencionar as datas e procedimentos 
necessários para que, perante uma possível 
inspeção da empresa inspetora contratada, pela 
ASICI - Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico ou pelo ENAC - Entidad Nacional de 
Acreditación, toda a documentação necessária 
esteja disponível e em conformidade com os 
requisitos e procedimentos impostos pela Norma 
de Calidad.

Documentação necessária:
›  Autocontrolo Porcas, leitões e engorda
› Alta dos lotes de alimentação na plataforma 
ITACA
› Guias de entrada na exploração de engorda
› Declaração de Existências
› Registo de Existências e Deslocações atualizado
› Atas de visita da inspetora
› Parcelário – PI com determinação do grau de 
coberto arbóreo
› Certificados Raça e Idade (atesta a origem dos 
lotes)

Identificação dos animais:
› Todos os animais deverão ostentar as marcas 
auriculares correspondentes ao seu lote de 
alimentação e respetiva marca de exploração. 

CAMPANHA DE MONTANHEIRA 2017 – 2018: 

DATAS E PROCEDIMENTOS – NORMA DE CALIDAD 

  

COTAÇÕES SUÍNOS / DEZEMBRO 2017

BOLSA BOLOTA

Araporc

Extrematura

SEMANA

06.11.2017

13.11.2017

20.11.2017

27.11.2017

DEZEMBRO

RAÇA BOLOTA €/@* PUROS / CRUZADOS PUROS

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

26,59

96,50

Média Mensal

PRIMALES
6-9@ €/@*

LEITÕES
23 KG €/uni*

102,50

99,50

96,50

105,50

101,00

97,50

105,50

101,50

97,50

108,50

103,00

101,25

CEBO €/@*

26,53

26,47

25,65

26,22

26,53

26,52

25,76

26,27

26,57

25,88

26,35

26,59

26,57

25,88

26,35

26,30

CEBO  
CAMPO €/@*

28,30

27,77

27,26

27,78

28,30

27,77

27,26

27,78

27,87

28,23

MARRANOS
3-5@ €@*

€/@* sendo que a arroba espanhola é igual a 11,5KG

35,75

36,15

35,95

35,75

36,15

35,95

35,94

CRUZADOS

36,23

27,67

27,03

27,64

28,23

27,72

27,14

27,70

35,50

34,75

› Os animais deverão ainda apresentar, caso não 
tenho sofrido queda, as marcas auriculares de 
origem para que seja possível o rastreio do 
processo.
Estes dois requisitos são também suscetíveis de 
controlo em matadouro, aquando do abate.

Datas a cumprir:
› Início da campanha – 15 de Outubro a 15 de 
Dezembro
› Alta de lotes de engorda – o dia oficial de início 
de engorda é determinado pela visita da entidade 
inspetora que verifica a presença dos animais no 
montado e devidamente identificados, sendo que 
a sua entrada na plataforma ITACA terá de ser 
registada nos 30 dias seguintes.
› Desde a data da visita da entidade inspetora 
e/ou a alta no ITACA até ao dia do abate dos 
animais distarão no mínimo 60 dias. 
› Início dos abates – legalmente poderão ser 
abatidos a partir de 15 de Dezembro, desde que 
tenham cumprido os 60 dias mínimos de 
montanheira, conforme descrito no ponto 
anterior. A data de início dos abates é definida por 
cada indústria.
› Fim de campanha – 15 de Março. Por norma, nas 
duas últimas semanas de abate da campanha, 
cada lote de animais só terá emitido certificado 
de abate da entidade inspetora após confirmação 
da sua alimentação por visita de campo, por uma 
das entidades acima referidas. No entanto, a data 
de fecho para os abates pode ser anterior a 15 de 
Março, assim cada indústria o decida.

M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas Saldo (2) 29 Dezembro

M 7.4 - Conservação do Solo - Saldo (2) 29 Dezembro

M 7.8.1 - Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones (2) 29 Dezembro

RPB - Regime de Pagamento Base - 1ª prestação 29 Dezembro

PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 1ª prestação 29 Dezembro

Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening - 1ª prestação 29 Dezembro

RPA - Regime de Pequena Agricultura - 1ª prestação 29 Dezembro

Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - 1ª prestação 29 Dezembro

Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - 1ª prestação 29 Dezembro

Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 29 Dezembro

Prémio por Vaca Leiteira - 1ª prestação 29 Dezembro

Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 29 Dezembro

QCA II - Medidas Florestais do Reg.2080/92 (2) 29 Dezembro

FONTE: Portal IFAP

No âmbito do regime de apoio associado, 
encontrou-se disponível até  dia 31 de dezembro , o 
formulário para manifestação de intenção de 
candidatura para os prémios por vaca em 
aleitamento, por vaca leiteira e por ovelha e cabra, 
para o ano de 2018.
O acesso ao formulário de candidatura poderá ser 
efetuado na Área Reservada do Portal do IFAP em O 
Meu Processo » Candidaturas » Intenção de 
Candidatura para 2018, caso seja um beneficiário, 
ou acedendo ao menu Gestão de formulários e 
candidaturas, caso se trate de uma entidade, ou 
através de uma entidade credenciada para o efeito.

Fonte: Portal IFAP e Pecuária.pt

Fonte: Agricultura e Mar  Actual

35,75

36,23

35,90

35,75

36,15

35,95

36,23

36,23

36,23

36,23

36,23

36,23

36,23

34,00

34,00

34,00

34,00

35,50

35,50

35,50

36,05

No evento as crianças confecionaram Cupckakes 
com farinha de bolota, o que se revelou num 
verdadeiro sucesso.


