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A gala Óscares mais Alentejo decorreu no salão 

preto e prata do casino do Estoril. Esta iniciativa visa 

premiar personalidades e instituições que se 

destacam em várias áreas, desde a cultura, 

comunicação, desporto, lazer, turismo passando 

pelas empresas e sociedade em geral.

Aqui fica o vídeo com o momento da entrega do 

prémio.

A ACPA-Associação de Criadores do Porco 

Alentejano e os seus associados, enquanto 

fornecedores de matéria-prima, congratula-se com 

este reconhecimento, pelo trabalho desenvolvido e 

inovação no sector.

A 14 de Novembro foi anunciado pelo ministro da 

Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, 

Luís Capoulas Santos, no parlamento, que está 

garantido o financiamento para que a água do 

Alqueva chegue à Barragem do Monte da Rocha. 

Um investimento que ultrapassa os 400 milhões de 

euros e que tem como objetivo construir mais 90 

mil hectares de área de regadio, 48 mil dos quais 

em Alqueva.

Segundo a Comissão do Orçamento e Finanças no 

âmbito da apresentação da proposta de 

Orçamento do Estado para 2018, o ministro, 

Capoulas Santos, deu a conhecer que o Governo 

espera dar início aos trabalhos já a partir de 

Janeiro.

Para Pedro do Carmo, deputado do PS, eleito por 

Beja,  esta é “uma boa notícia para o Baixo 

Alentejo, para os agricultores e produtores e para 

ambição de dar mais futuro ao nosso Mundo Rural” 

e ainda continua a ser “ uma boa notícia para os 

municípios do sul do Baixo Alentejo na medida em 

que neste impulso estrutural e reformador do 

governo está contemplada a ligação da água do 

Alqueva da Barragem do Roxo à Barragem do 

Monte da Rocha”. 

Uma decisão fulcral para a sustentabilidade e para 

ampliação da capacidade produtiva da região do 

baixo Alentejo, diz o deputado, Capoulas Santos, 

OURIQUE: “A ÁGUA DO ALQUEVA VAI
MESMO CHEGAR AO MONTE DA ROCHA.”

GARVÃO: MONTARAZ É PREMIADA EM
10 PRODUTOS NO CONCURSO INTERNACIONAL
 “GREAT TASTE AWARDS 2017”

PAGAMENTOS IFAP NOVEMBRO

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

A REVISTA MAIS ALENTEJO ENTREGA ÓSCAR
"MAIS PRAZERES" A SEL- SALSICHARIA ESTREMOCENSE

› Com 1 estrela: Paleta de Porco Preto Fatiada, 
Paio de Porco Preto e o Salsichão de Porco Preto.
A ACPA - Associação de Criadores do Porco 
Alentejano e os seus associados, enquanto 
fornecedores de matéria-prima, congratula-se 
com este reconhecimento e felicita a Montaraz 
pelas estrelas arrecadas na edição de 2017 do 
concurso "Great Taste Awards", e na continuidade 
da aposta da afirmação fileira da raça enquanto 
pilar da económica local, fundamental para o 
mundo rural, valorizando o trabalho desenvolvido 
dos criadores, dos produtores e dos agricultores.

Na última edição do concurso internacional “Great 
Taste Awards” a Montaraz- empresa 
transformadora de carne de porco preto criado no 
campo, com sede em Garvão, concelho de Ourique, 
viu os seus produtos arrecadar 10 prémios.
Esta iniciativa nasceu em 1994 no Reino Unido, 
com o objetivo de premiar o melhor sabor em 
produtos de excelência, sendo que distingue os 
alimentos "simplesmente deliciosos" com uma 
estrela, os "produtos excepcionais" com duas 
estrelas, e "os mais requintados no mercado" com 
três estrelas. 
Mais uma vez a Montaraz foi reconhecida pelo 
seu trabalho e esforço desenvolvido na afirmação 
da raça do Porco alentejano, sendo-lhe atribuído 
as seguintes classificações:

› Com 3 estrelas: Paio do Lombo de Porco Preto de 
Montanheira e a Paiola de Porco Preto de 
Montanheira.

› Com 2 estrelas: Presunto Garvão Porco Preto; 
Cupita Porco Preto Já Fatiada; Lombo Porco Preto 
Já Fatiado; Presunto de Porco Preto Fatiado e a 
Cupita de Porco Preto.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS APOIOS
PDR2020 PARA PEQUENOS INVESTIMENTOS
NAS EXPORTAÇÕES AGRÍCOLAS

No dia 8 de Novembro, realizou-se pelas 14h30, no 

Auditório do Centro de Convívio, em Ourique, uma 

sessão de esclarecimentos referente aos apoios do 

PDR2020 para Pequenos Investimentos nas 

explorações agrícolas, destinada aos agricultores 

que exerçam atividade agrícola em nome singular ou 

coletivo.

Esta medida apoia até 40,000€ de investimento 

elegível, e o beneficiário deverá ter um volume de 

negócios ou de pagamentos diretos, igual ou inferior 

a 100.000€, referente ao ano anterior da 

apresentação da candidatura.

A ACPA recebeu em Ourique a visita de uma turma 

de alunos do curso de Agronomia, de uma Escola 

Agrícola Dinamarquesa, a Dalum Landbrugsskole.

A escola promoveu esta visita a Portugal com o 

intuito de dar a conhecer aos seus alunos o 

panorama agrícola português e as suas 

especificidades enquanto sistema produtivo 

inserido no clima mediterrânico.

De visita a Ourique, foi coordenada e 

acompanhada pela ACPA a visita a uma exploração 

de Porco de Raça Alentejana com ciclo completo 

onde puderam constatar um maneio produtivo 

completamente distinto do habitual da produção 

suinícola na Dinamarca desde o sistema de parição 

em camping, a recria a campo aberto até à engorda 

das varas no sistema ecológico montado de azinho 

e sobro.

ESCOLA AGRÍCOLA DINAMARQUESA
DE VISITA A OURIQUE

No final da visita foi-lhes ofertado um conjunto de 

produtos derivados de porco de Raça Alentejana 

para degustação durante a sua estadia em 

Portugal.

Recorde-se que a Dalum Landbrugsskole é um dos 

maiores e mais antigos colégios agrícolas da 

Dinamarca, hoje um colégio internacional 

moderno para a educação agrícola que conta com 

cerca de 250 alunos

No passado dia 9 de novembro o Centro 

Interpretativo do Porco Alentejano foi palco de 

mais uma edição do Vem Dar D’vaia, desta feita ao 

S. Martinho.

Neste dia, castanha assada foi a rainha do evento, 

no entanto, os produtos DOP e IGP do Porco 

Alentejano foram o atrativo principal dos petiscos 

aos quais se juntou o vinho e o Cante Alentejano, 

que também se assomaram à festa!

Esta iniciativa visa divulgar e promover os 

produtos da região e criar momentos de partilha e 

descontração entre os presentes.

VEM DAR D´VAIA AO S. MARTINHO
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M 7.3.1 - Pagamentos Natura - Adiant. 75% (2)

RURIS - Florestação de Terras Agrícolas (2)

COTAÇÕES SUÍNOS / NOVEMBRO 2017

BOLSA BOLOTA

Araporc

Extrematura

SEMANA

06.11.2017

13.11.2017

20.11.2017

27.11.2017

NOVEMBRO

RAÇA BOLOTA €/@* PUROS / CRUZADOS PUROS

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

Araporc

Extrematura

Salamanca

Média

26,38

91,00

Média Mensal

PRIMALES
6-9@ €/@*

32

31,88

32

32

31,94

LEITÕES
23 KG €/uni*

96,50

93,75

91,00

100,00

95,50

90,50

100,00

95,25

95,50

102,50

99,00

95,88

CEBO €/@*

26,20

26,35

25,18

25,91

26,28

26,40

25,30

25,99

25,84

25,41

25,88

26,50

26,47

26,64

26,54

26,08

CEBO  
CAMPO €/@*

28,08

27,65

26,79

27,51

28,20

27,67

27,02

27,63

27,64

27,90

MARRANES
3-5@ €@*

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

Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DEre3z_eZZU&feature=youtu.be

A ACPA- Associação de Criadores de Porco 

Alentejano foi parceira desta iniciativa.

As candidaturas à presente medida terminam a 19 de 

Janeiro de 2018 às 17h30.

ministro da agricultura frisa que é “um desígnio 

importantíssimo para o nosso País, e em particular 

para a agricultura, especialmente neste contexto 

de alterações climáticas e de seca que o país 

atravessa”.

Esta realidade será financiada através de dois 

empréstimos “conjugados no montante global de 

260 milhões, 80 milhões dos quais serão 

concedidos pelo Banco do Conselho da Europa e o 

restante valor pelo Banco Europeu de 

Investimento”.

O Projecto Orika-te 3G, numa parceria entre a 

Esdime, a ACPA, o Serviço de Emprego de Ourique 

e as Juntas de Freguesias do concelho de Ourique, 

realizou mais uma sessão de divulgação e 

esclarecimentos referente os apoios à atividade 

empresarial - SI2E e Medidas do IEFP. 

A sessão decorreu na junta de freguesia de 

Santana da Serra, onde foi divulgada a medida 

"Pequenos Investimentos nas Explorações 

Agrícolas", cuja legislação foi alterada.

O período de candidaturas da 3ª fase está a 

decorrer até 14 de Dezembro de 2017.

SANTANA DA SERRA /
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

DATA PREVISTA

30 Novembro

30 Novembro

No passado dia 20, nas instalações do IFPA – 

Instituto de Financiamento da Agricultura e 

Pescas, em Lisboa decorreu a cerimónia de 

assinatura do protocolo da Linha de Crédito,  para  

Apoio à Alimentação Animal, a qual contou com a 

presentação dos órgãos administrativos do IFPA e 

das instituições de crédito envolvidas.

Esta medida vai de encontro às ações 

desenvolvidas no âmbito do apoio à Seca 2017, 

para apoiar a tesouraria do setor pecuário que 

inclui a suinicultura em regime extensivo 

compensado o aumento dos custos de produção 

resultantes da seca, “nomeadamente os custos 

relativos à alimentação animal, devido à escassez 

de pastagens e forragens e de algumas espécies 

vegetais”.

Valor atribuído por animal:

› 120 € por fêmea reprodutora da espécie suína, 

em regime extensivo;

“O montante máximo de crédito garantido, por 

beneficiário, não pode ultrapassar os 15.000 €, 

expresso em equivalente-subvenção bruto (ou 

seja, o apoio público concedido, associado ao 

crédito contratado, não pode ultrapassar os 15 mil 

euros que corresponde ao valor da parte da 

contra-garantia e ao dos custos decorrentes das 

comissões de garantia).”

IFAP ASSINA PROTOCOLO PARA CRÉDITO À
ALIMENTAÇÃO ANIMAL DERIVADO À SECA EXTREMA 

Abaixo seguem os requisitos necessários para 

que possa solicitar esta linha de crédito:

› Desenvolvam a atividade no território 

continental;

› Apresentem cópia de registo para o exercício da 

atividade ou de licenciamento da atividade 

(quando aplicável);

› Listagem de efetivos / última declaração 

obrigatória de existências em vigor à data da 

candidatura;

› Tenham a situação contributiva regularizada 

perante a administração fiscal e a segurança social. 

Para mais esclarecimentos por favor consulte a 

página  web do IFAP.

http://www.ifap.min-agricultura.pt/

36,05

36,05

35,75

36,05

35,9

35,75

36,05

35,9

35,95

CRUZADOS

36,23

36,23

27,55

26,56

27,34

27,90

27,60

26,68

27,39

31,75

34

34


