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26 DE MAIO - UNIVERSIDADE DE LISBOA DEBATEU
FUTURO  DA AGRICULTURA NACIONAL

Durante três dias, a atenção do Mundo Rural 

convergiu para a Feira de Garvão como espaço de 

mostra das potencialidades agropecuárias, palco 

de tradições e ponto de encontro das populações, 

que historicamente servia para as trocas 

comerciais e para a preparação do longo ano 

agrícola. Durante três dias Garvão, de 12 a 14 de 

maio, acolheu a exposição agroalimentar, o 

artesanato regional, a gastronomia, as animações 

musicais e a XXIII Exposição Agropecuária onde 

se destacaram as raças autóctones. Marcada por 

uma identidade rural própria, enunciada na 

FEIRA DE GARVÃO 2017

O VIII Congresso Nacional de Suinicultura vai 

realizar-se de 22 a 23 de Junho de 2017, no Centro 

Cultural do Cartaxo. Onde será realizado 

oficialmente o lançamento a marca Porco.pt, 

certificada pela FASN, Federação Portuguesa de 

Associações de Suinicultores, que é também a 

organizadora do Congresso.

A certificação Porco.pt informa que assim existe um 

“melhor paladar, mais tenrura, melhor textura, 

ausência de odores”, e que a carne é “produzida com 

superior incorporação de cereais, mais bem estar 

animal, menor pegada de carbono” tratando-se de 

carne de porco 100% portuguesa, e ainda, “cria 

emprego, sustentabilidade ao mundo rural, riqueza 

ao País”, diz a FPAS.

VIII CONGRESSO NACIONAL DE

SUINICULTURA FAZ LANÇAMENTO 

OFICIAL DA MARCA PORCO.PT

“Entre os temas a debater estão a sanidade animal, as 

raças autóctones Bísara, Malhado de Alcobaça e 

Alentejana, o futuro da exportação de carne suína e 

estratégias para a exportação.”

O VIII Congresso Nacional de Suinicultura conta com 

a presença do ministro da Agricultura, Luís Capoulas 

Santos, e entre os oradores encontram-se nomes 

como o de Helena Ponte do Infarmed –  Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

Lucília Azevedo Mendes, da DGAV – Direcção-Geral 

de Alimentação e Veterinária, José Diogo 

Albuquerque, ex-secretário de Estado da 

Agricultura, e António Gomes da GKF, a ACPA- 

Associação de Criadores de Porco Alentejano irá 

marcar presença, como habitualmente.

No início do mês de Maio entrou em vigor uma nova 
tabela de preços referente aos serviços prestados 
pela DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e 
Veterinária.

“Depois de aquela Direção ter sofrido várias 
alterações orgânicas e de ter deixado de proceder à 
realização de exames laboratoriais, depois das 
estruturas laboratoriais de que dispunha terem sido 
todas cedidas ao INIAV – Instituto Nacional de 
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O Seminário “Os desafios para o futuro do 

Montado” decorreu no dia 25 de Maio de 2017, 

em Ourique, no Cine-Teatro Sousa-Telles. O 

evento dirigiu-se, essencialmente, aos 

produtores florestais, agricultores, e técnicos 

com atividades relacionadas com o montado.

Este seminário foi uma iniciativa promovida pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), Câmara Municipal de Ourique e 

Associação de Criadores de Porco Alentejano 

(ACPA). A organização adiantou, ainda, que

“dada a importância do montado para a economia 

regional e nacional, é fundamental apresentar e 

debater as temáticas relacionadas com a sua 

sustentabilidade, no sentido de continuar a ser 

um regime explorado de forma extensiva, 

designado agro-silvo-pastoril, sujeito a regular 

intervenção humana e constituindo sistemas 

estáveis, multifuncionais, em equilíbrio com o 

meio natural”, 

O objetivo deste seminário foi reunir um painel 

de especialistas que contribuam para o 

esclarecimento e informação de técnicos e 

agricultores em geral.

SEMINÁRIO: OS DESAFIOS PARA 
“O FUTURO DO MONTADO”

“A divulgação de boas práticas na gestão do 

montado, o problema do declínio e da sanidade e 

as mais recentes formas de combate a pragas e 

doenças, a adaptação às alterações climáticas e a 

prevenção contra incêndios”, foram os temas a 

abordados.

“O evento contou com a participação de 

especialistas reconhecidos de diferentes 

organismos, numa ótica de transferência de 

conhecimentos e debate de ideias com os 

diferentes intervenientes no espaço rural.”

Fonte: Portal do evento

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIREÇÃO
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NOVOS PREÇOS 

SAA - SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA

O seminário “ O Futuro da Agricultura Nacional: A Politica Agrícola Portuguesa no Quadro das Politicas 

Públicas” um evento organizado pelo Colégio Food, Farming and Forestry (F3) da Universidade de 

Lisboa, em parceria com a Faculdade de Direito daquela universidade, organiza, realizou-se a 26 de 

Maio pelas 14 horas. “O Futuro da Agricultura Nacional: A Política Agrícola Portuguesa no Quadro das 

Políticas Públicas“. De forma a assinalar o encerramento da 1ª edição do “Curso de Formação Avançada 

em Direito Agrário e Sustentabilidade”.

Foram debatidos os desafios da agricultura portuguesa contextualizada na inovação, no mercado e suas 

variantes nacionais e internacionais, em duas mesas redondas: “Inovação e Agricultura em Portugal” e 

“A resiliência como vantagem competitiva: Como garanti-la?”.

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

ACPA - Todos os direitos reservados | Designed and Powered by Digitemotions
UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu Agricola
do Desenvolvimento Rural

A Europa Investe nas zonas rurais

  

30ª SANTIAGRO 2017

De 25 a 28 de Maio de 2017 decorreu em Santiago 

do Cacém a 30.ª edição da SANTIAGRO - Feira 

Agropecuária e do Cavalo.

Organizada pela Câmara Municipal, a SANTIAGRO 

tem-se afirmado não só, como a maior feira 

Agropecuária do Litoral Alentejano, virada 

essencialmente para os domínios da Agricultura, da 

Pecuária, da Silvicultura, da Agroindústria e do 

Cavalo mas também, como o mais importante 

certame de atividades económicas a sul do Sado.

A convite da organização, a ACPA marcou presença 

no certame não só com um espaço promocional da 

existência da Raça Bovina Garvonesa e do Porco 

de Raça Alentejana, Garvão constituiu-se num 

importante polo de dinamização da Economia 

Local.

No dia 13 de Maio, a ACPA organizou o 

tradicional leilão de suínos reprodutores de raça 

alentejana, bastante participado, no qual foram 

leiloadas vários lotes de animais à qual se seguiu 

um almoço convívio de produtores e instituições 

do setor oferecido pelo MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano.

Investigação Agrária e Veterinária, torna -se 
necessário aprovar a tabela de preços dos diversos 
serviços prestados pela DGAV, no exercício das suas 
competências, aproveitando -se ainda o presente 
despacho para atualizar alguns valores”.
Neste seguimento, os valores s passam a ser 
atualizado anualmente, com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro, de acordo com o índice de inflação previsto 
para os contratos de prestação de serviços.

raça, mas também com uma mostra de exemplares 

reprodutores. A ACPA organizou também uma prova 

comentada de sabores do Porco Alentejano, em 

parceria com a Montaraz de Garvão e com a Herdade 

do Cebolal, onde se degustaram enchidos e Presuntos 

com Nome Qualificado (Presunto de Santana da Serra 

IGP) assim como um workshop de corte de presunto e 

uma prova de vinhos do mar.

Durante o evento, a ACPA participou ainda nas 

comemorações do 20ª aniversário do AIM CIALA – 

Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano


