
Newsletter ∙ Junho 2017

Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, 

participou a 2 de junho, na Comemoração do 60º 

Aniversário da Empresa de Carnes Nobre, em Rio 

Maior, durante o evento falou sobre importância de 

apostar na qualidade e na estabilidade para alcançar 

objetivos.

Destacou, ainda “a vocação exportadora” da 

empresa, a qual já marca presença em 30 países, 

aumentado todos os anos os seus níveis de 

exportação. Relembrando que “as exportações são 

uma das maiores apostas do Governo” e que “já abriu 

30 mercados para 90 produtos diferentes desde que 

entrou em funções, tendo agora em aberto 55 

processos, para cerca de 200 produtos”.

O Ministro alertou para o fato do sector 

agroalimentar, no primeiro trimestre do ano, 

contribuiu com 2,5% do VAB (Valor Acrescentado 

Bruto) da economia nacional, e ainda, assegura mais 

de 100 mil postos de trabalho e apresentou um 

crescimento de 20%.

Fonte: agricultura e mar

Castro verde é a 1ª Reserva da Biosfera reconhecida 

pela UNESCO a sul do tejo e a 11ª a nível nacional,  

“sinónimo de diferenciação pela qualidade e pela 

excelência e confere todo um potencial de 

divulgação e visibilidade mundial.”

Esta informação foi anunciada na sede da UNESCO, 

em Paris, pelo conselho de Coordenação 

Internacional do Programa MaB (Man & the 

Biosphere)

A candidatura para o efeito, foi elaborada pela 

“Câmara Municipal de Castro Verde, a Associação de 

Agricultores do Campo Branco e a Liga para a 

CASTRO VERDE RESERVA BIOSFERA

Foi organizado, pelo ACEPA, ACE., durante a 54ª 
Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, o XX 
Concurso Nacional Morfológico de Reprodutores 
de Suínos da Raça Alentejana. Nesta edição do 
Concurso foram classificados 23 machos e 46 
fêmeas, entre as categorias de Varrasco, Fêmea, 
Varrasquete, Marrã, Bácoros e Bácoras. Os 
classificados para categoria foram:

Varrasco:

› 1º classificado 

António Francisco L. Amaro

› 2º classificado

António Manuel Mestre Coelho Figueira

› 3º classificado

José Manuel Conceição Brito Coelho

Porcas:

› 1º classificado

CEBA - DRAPAL

› 2º classificado

António Francisco Vilhena Loução Amaro

› 3º classificado

Miguel Ângelo Pereira Nunes

Varrasquetes:

› 1º classificado

Casa Agrícola Monte Novo do Ameixial

› 2º classificado

Jorge Manuel Bento Palma Nobre

› 3º classificado

José Cândido Nobre, Herdeiros

SECA- A PREOCUPAÇÃO DE TODOS
OS DIAS DOS  AGRICULTORES

FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA 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

FEIRA DE S. JOÃO – COLOS

A vila de Colos voltou a cumprir a tradição com a 

realização da Feira de S. João, que decorreu entre 

os dias 23 e 25 de junho. A feira apostou na 

dinamização do setor pecuário, mostra de 

artesanato e produtos locais e muita animação.

A iniciativa foi promovida pela Junta de Freguesia 

de Colos e Colos XXI – Associação para o 

Desenvolvimento da Freguesia de Colos, com o 

Proteção da Natureza, implicou a dinamização de um 

processo de participação e construção comunitária, 

iniciado no ano de 2013, que culminou com a sua 

entrega em setembro de 2016 e a subscrição do 

Estado Português.”

 

Castro Verde pertence à Rede Mundial de Reservas 

da Biosfera da UNESCO, reconhecimento do 

trabalho desenvolvido ao longo de décadas, novos 

desafios se apresentam, o que potenciará uma 

dinâmica local de trabalho em rede.

CAPOULAS REAFIRMA A 
APOSTA NAS EXPORTAÇÕES

  

medidas, em Outubro de 2016, na abertura de um 
concurso no valor de 3 milhões de euros, com o 
objetivo de “financiar captações de água e 
equipamentos de transporte de água nos 9 
concelhos do Baixo Alentejo mais afetados pela 
situação.” Uma medida que se estenderá a outros 
concelhos, dependendo da evolução da situação. 
Já foram apresentadas cerca de 200 candidaturas.
Entretanto, Luís Capoulas Santos, informou que 
para o mês de Outubro, existe o adiantamento de 
uma percentagem mínima de 70% dos pagamentos 
do I e II pilares da PAC, o corresponde a um 
montante global superior a 400 milhões de euros.

Governo português fez chegar a Bruxelas, um 
pedido urgente, colocar o tema da seca em 
Portugal na agenda da próxima reunião do 
Conselho de Ministros da Agricultura da União 
Europeia.
Em comunicado o Ministério da Agricultura, 
informa que “trata-se de um pedido que tem como 
objetivo aprovar medidas de apoio aos 
agricultores afetados pela situação de seca, pedido 
esse ao qual a Espanha manifestou interesse em se 
associar”.
BAIXO ALENTEJO, a região mais afetada com a 
situação.
Sabe-se que Portugal acolheu um conjunto de 

Marrãs:

› 1º classificado

Critério de Escolha, Lda.

› 2º classificado

Critério de Escolha, Lda.

› 3º classificado

Soc. de Agricultura de Grupo David, Lda.

Bácoros:

› 1º classificado

Fernando José Abrunhosa Nobre Félix

› 2º classificado 

CEBA - DRAPAL

› 3º classificado

CEBA - DRAPAL

Bácoras:

› 1º classificado

Fernando José Abrunhosa Nobre Félix

› 2º classificado 

José Cândido Nobre, Herdeiros

› 3º classificado

Madalena de Noronha Silveira

Melhor Macho a Concurso: 

António Francisco Loução Amaro

Melhor Fêmea a Concurso:

António Francisco Loução Amaro

Seguiu-se uma degustação de produtos de 
qualidade do Porco de Raça Alentejana.

Organizado pela FPAS, nos dias 22 e 23 de Junho, 
decorreu no Cartaxo a oitava edição do Congresso 
Nacional de Suinicultura e abordou os assuntos 
mais pertinentes afectos à suinicultura nacional.
Dividido em 5 painéis, os dois primeiros serão 
dedicados à sanidade animal.
O primeiro foi dedicado às estratégias para a 
redução do uso de antibióticos na produção 
suinícola. Seguiu-se o painel sobre o Plano de 
Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky 
que continua, naturalmente, na ordem do dia e 
contou com a presença de todos os gestores 
regionais do plano a fim de conhecer a realidade do 
país, pela voz de quem tem o conhecimento 
próximo da mesma.
Os participantes do congresso tiveram 

VIII CONGRESSO NACIONAL DE SUINICULTURA 

oportunidade de degustar uma Paleta de Santana 
da Serra IGP oferecida pela ACPA durante o jantar 
de gala celebrativo de mais um aniversário da 
FPAS.
No dia 23, o Congresso abriu com uma das maiores 
riquezas patrimoniais de Portugal: as raças 
autóctones e intervieram os Presidentes de 
Câmara que mais têm feito pela promoção das 
raças suínas autóctones do nosso país: Ourique, 
Vinhais e Alcobaça.
O comércio internacional também esteve na 
ordem do dia, com o exemplo espanhol (3º maior 
exportador mundial) e as intervenções das 
autoridades sanitárias e comerciais do país.
Por fim, a tarde de dia 23 foi reservada para o 
lançamento do programa e da marca “Porco.PT”.

PORCO.PT  “DÊ  O PORCO AO MANIFESTO - ESCOLHA O QUE É NOSSO”

certifique a origem da carne portuguesa e que 
promova a qualidade superior da mesma” declarou 
FPAS em comunicado, de forma a dar resposta à 
crise que se fez sentir nos últimos dois anos.
A certificação Porco.pt assegura “melhor paladar, 
mais tenrura, melhor textura, ausência de odores”, 
carne “produzida com superior incorporação de 
cereais, mais bem estar animal, menor pegada de 
carbono” com garantia de carne de porco 100% 
portuguesa, e ajuda no desenvolvimento 
socioeconómico , visto que “cria emprego, 
sustentabilidade ao mundo rural, riqueza ao País”, 
defende a FPAS.

Fonte: agricultura e mar e Jornal económico

No final do mês de junho nasceu, oficialmente, um 
novo selo e marca de certificação de carne suína 
produzida em Portugal.
FPAS- Federação Portuguesa de Associações de 
Suinicultores, lançou a marca PORCO.PT, sob o 
mote “dê porco ao manifesto- escolha, o que é 
nosso” no VIII congresso nacional de suinicultura, 
que teve lugar no Cartaxo, na presença de Luís 
Capoulas Santos, ministro da agricultura.
O objetivo desta iniciativa é diferenciar a 
qualidade da carne de porco português, “Numa 
altura em que 52% da população portuguesa 
desconhece a origem da carne que consome, 
segundo um estudo de mercado promovido pela 
FPAS em parceira com a GFK (…), torna-se 
essencial o lançamento de uma marca que 

AGRICULTORES ALENTEJANOS 
JUNTOS POR PEDROGÃO

A ACOS- Associação de Agricultores do Sul, lançou 

no final do mês de junho, juntamente com outras 

entidades, uma campanha solidária para com os 

agricultores do centro do país, cujo as explorações 

foram totalmente destruídas pelo incêndio de 

Pedrogão Grande e Góis.

A campanha que irá estar patente até ao final do mês 

de Julho e consiste em angariar alimentação para o 

gado, como palha, feno, sementes, rações entre 

outros géneros alimentares. Estes alimentos estão  

armazenados nas instalações da ACOS , em Beja.  

Para o presidente da ACOS, Rui Garrido, “é um gesto 

simbólico que pode fazer diferença na vida dos 

nossos colegas que têm o seu sustento totalmente 

destruído, e no caso das explorações agrícolas e 

pecuárias, a sua recuperação pode levar anos, para 

não dizer décadas”, Uma iniciativa desenvolvida  pela 

CAP-Confederação dos Agricultores de Portugal, 

Ministérios da Agricultura e da Administração 

Interna em articulação com as associações 

congéneres da zona centro do País.

No passado dia 21 de Junho, procedeu-se à 
experimentação de congelação de sémen de Porco 
de Raça Alentejana. O local escolhido para a 
realização da ação foi o CEBA (Centro de 
Experimentação do Baixo Alentejo) da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
(DRAPAL). A experiência foi feita tanto com sémen 
provindo dos animais do AIM-CIALA, bem como 
dos próprios animais do CEBA. 
A operação foi realizada pelo Prof. Ángel Boto do 
Instituto Murciano de Investigación e Desarrollo 
Agrario y Alimentario, em colaboração com o Dr. 
Carlos Bettencourt, que dirige o Centro de 
Reprodução Animal da Herdade da Abóbada 
(CRHA). 
Contou-se, ainda com a colaboração do ACEPA, 
ACE, do qual a ACPA faz parte e da DGAV.
No próximo mês de Agosto, irão inseminar-se 
fêmeas da Herdade da Abóboda com o sémen 
congelado, a fim de verificar a sua viabilidade.
Por parte da ACPA, deixamos um especial 
agradecimento ao Dr. Ángel Boto pela 
disponibilidade demonstrada e ao Dr. Carlos 
Bettencourt por ter proporcionado a experiência, 
que há muito que era um objetivo do sector do 
Porco Alentejano. 

CONGELAMENTO SÉMEN DE PORCO

apoio do Município de Odemira.

Tal como em edições anteriores, a ACPA 

associou-se ao evento e expos uma mostra dos 

melhores exemplares de Porco de Raça Alentejana 

pertencentes a produtores associados do 

concelho de Odemira.

A CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, 

deu inicio uma ação de formação dedicada à 

“agricultura sustentável”. No âmbito dos Projetos de 

Jovens Agricultores apresentados ao abrigo do PDR 

2020. A Acão decorrerá na sede da Confederação, 

em horário pós-laboral, das 18 às 21 horas, com início 

a 19 de Junho e fim em 25 de Julho.

Fonte: agricultura e mar

CAP TEM CANDIDATURAS ABERTAS 
PARA FORMAÇÃO SOBRE 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL


