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Declaração	Obrigatória	de	Existência	de
Suínos

Durante	 o	 mês	 de	 Agosto	 está	 disponível	 no	 portal	 do

IFAP,	o	 formulário	para	 recolha	on-line	das	declarações

de	existências	de	suínos.

	

Os	 proprietários	 de	 explorações	 de	 suínos	 devem

proceder	 à	 submissão	 da	 declaração	 de	 existências

reportando-se	ao	primeiro	dia	desse	mês.

	

A	 declaração	 de	 existências	 de	 suínos	 poderá	 ser

efetuada	 diretamente	 pelo	 produtor	 na	 área	 reservada,

no	portal	do	IFAP,	em	“o	meu	processo”,	ou	através	das

entidades	 reconhecidas,	 nas	 salas	 de	 atendimento

existentes	para	o	efeito,	como	é	o	caso	da	Associação	de

Criadores	de	Porco	Alentejano	(ACPA).

	

Toca	a	Ocupar-te….	“os	nossos	miúdos”

O	 programa	 Toca	 a	 Ocupar-te,	 uma	 iniciativa	 do

Munícipio	 de	 Ourique	 	 que	 “tem	 por	 objetivo	 contribuir

para	o	aproveitamento	dos	 tempos	extra	 letivos	dos/das

jovens,	orientando-os	para	o	desempenho	de	atividades

	 	 		

	 	 		



socialmente	 úteis	 que	 proporcionem	 conhecimento,	 o

contacto	 com	 atividades	 e	 que	 potenciem	 a	 capacidade

de	intervenção	e	participação	social	e	cívica	dos	jovens,

contribuindo	 para	 o	 processo	 de	 educação	 não	 formal”.

Seguindo	 esta	 premissas	 a	 ACPA	 e	 o	 Centro	 de

Interpretação	 do	 Porco	 Alentejano	 contribuiram	 	 para	 o

funcionamento	do	programa,	dando	posto	de	 trabalho	a

estes	 jovens	durante	os	meses	de	Julho	e	Agosto,	para

que	 possam	 desenvolver	 algumas	 das	 tarefas	 do	 dia-a-

dia	 da	 associação,	 assim	 como,	 vivenciar	 o	 mundo	 do

trabalho	 rural,	 proporcionado	 um	 contato	 direto	 com	 o

mesmo.	 Incutir	 a	 participação,	 o	 mostrar	 o	 quanto	 é

importante,	 que	 se	 manifestem	 e	 que	 participem,	 de

forma	construtiva	na	vida	laboral.

Fonte:	www.cm-ourique.pt

	

"Invasão	dos	Javalis"	Reportagem	Linha	da
Frente	/	RTP

A	 Direção-Geral	 de	 Veterinária	 reforça	 a	 preocupação

com	 a	 invasão	 dos	 javalis.	 O	 número	 de	 animais

ultrapassa	 os	 100	 mil	 constituindo	 um	 perigo	 para	 a

saúde	 pública,	 são	 transmissores	 de	 doenças	 como	 a

tuberculose	e	também	para	a	agricultura,	uma	vez	que	os

prejuízos	superam	1	milhões	de	euros.

	

Veja	a	reportagem	na	integra	no	link	abaixo.

	

	

	

Reportagem	"Invasão	dos	Javalis"

	

	

Relembramos….os	Serviços	ACPA

Assessoria	Técnica	Científica	e	Comercial

Apoio	à	Instalação

Apoio	à	Produção:	acompanhamento	e	aconselhamento

Marketing

Promoção	 de	 Produtos	 de	 Qualidade	 DOP/IGP	 sob

gestão	da	ACPA

	 	 		

	 	 		

	 	 		

https://www.rtp.pt/play/p5280/linha-da-frente


do	maneio	dos	animais

Apoio	à	montanheira

Apoio	à	Comercialização:	realização	de	contratos	com	as

indústrias	Serviços	Veterinário

	

Livro	Genealógico

Registos	de	Nascimento

Registo	de	Adultos

Controlos	de	Performance

Análises	de	ADN

	

Coordenação	do	Painel	de	Provadores	dos	Presuntos	de

Porco	Alentejano	com	Nome	Qualificado

Promoção	da	Raça

Leilão	de	Reprodutores	de	Suínos	da	Raça	Alentejana

Sessões	de	Esclarecimento

	

Turismo	Sustentável	de	Natureza

Rota	do	Porco	Alentejano

Degustação	 de	 Produtos	 de	 Qualidade	 DOP/IGP	 sob

gestão	da	ACPA

	

Outros	Serviços

Posto	Informático	SNIRA

Atendimento	de	Parcelário

Realização	de	Candidaturas	ao	IFAP

Aconselhamento	Agrícola

Gabinete	 de	 Apoio	 ao	 Desenvolvimento	 Rural	 (Serviços

da	DRAPAL)

REAP

Candidatura	ao	Gasóleo	Agrícola

Pedido	de	Abate	e	podas	de	Árvores

E	outros...

	

FACECO	2019

A	 29ª	 edição	 da	 FACECO	 -	 Feira	 das	 Atividades

Culturais	 e	 Económicas	 do	 Concelho	 de	 Odemira

recebeu	 mais	 de	 30	 mil	 visitantes	 e	 300	 expositores,

números	 que	 realçam	 a	 importância	 deste	 evento	 na

economia	 da	 região	 e	 de	 toda	 a	 ação	 do	 tecido

empresarial	 como	 a	 pecuária,	 agricultura,	 cultural	 e

turística.

O	 certame	 teve	 lugar	 nos	 dias	 19	 a	 21	 de	 julho,	 em	 S.

Teotónio,	 freguesia	 do	 concelho	 de	 Odemira	 e	 foi

organizado	pelo	Município	de	Odemira	em	parceria	com

várias	associações	de	produtores	onde	se	inclui	também

a	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano	(ACPA).

Os	 visitantes	 e	 veraneantes,	 tanto	 nacionais	 como

estrangeiros,	 que	 à	 data	 se	 encontravam	 na	 Costa

Alentejana,	e	que	já	têm	na	sua	rota	a	visita	a	esta	feira,

tiveram	oportunidade	de	visitar	o	espaço	da	ACPA	para	a

promoção	 do	 Porco	 Alentejano	 e	 dos	 Produtos

Qualificados	DOP	e	IGP	assim	como	uma	exposição	com

vários	 exemplares	 de	 Porco	 de	 Raça	 Alentejana	 das

várias	 faixas	 etárias	 do	 seu	 ciclo	 de	 produção	 desde	 o

leitão	até	ao	porco	de	engorda.

No	 domingo,	 dia	 21,	 a	 ACPA	 organizou	 ainda	 um

workshop	 de	 corte	 artesanal	 de	 presunto	 de	 Porco

Alentejano,	com	o	mestre	da	arte	Joaquim	Mário	Ferreira,

	 	 		



à	 qual	 se	 seguiu	 uma	 prova	 comentada	 por	 um	 técnico

da	 ACPA	 onde	 foram	 explicadas	 aos	 visitantes	 as

características	 diferenciadoras	 da	 raça	 e	 do	 verdadeiro

presunto	de	bolota

	

		

Calendário	Indicativo	do	Próximo	Pagamento
IFAP
	
	

REEMBOLSO	DA	DISCIPLINA	FINANCEIRA 30	de	Setembro

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	JULHO	2019

JULHO

	 	 		

	 	 			 	 		

	 	 		

	 	 		



SEMANA

01-07-2019

08-07-2019

15-07-2019

22-07-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 22,80 19,65 61,00 ____ ____

Extrematura ____ 22,29 19,65 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,20 19,46 60,50 ____ ____

Araporc ____ 22,80 19,66 61,00 ____ ____

Extrematura ___ 22,30 19,65 59,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,20 19,47 60,00 ____ ____

Araporc ____ 22,80 19,65 61,00 ____ ____

Extrematura ____ ____ ____ ____ ____ ____

Salamanca ____ 21,50 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,15 19,37 61,00 ____ ____

Araporc ____ 22,80 19,65 52,50 ____ ____

Extrematura ____ 22,30 19,66 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,50 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,20 19,47 ____ ____ ____

Média	Mensal ____ 22,19 19,44 56,25 ____ ____

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

	

SAA	-	SERVIÇO	DE	ACONSELHAMENTO	AGRÍCOLA

Não	corra	riscos!
Cumpra	as	normas	de	Condicionalidade:
-	Ambiente

-	Fitossanidade

-	Saúde	Publica

-	Bem-estar	Animal

-	Saúde	Animal

-	Boas	Condições	Agrícolas	e	Ambientais

	

	

	

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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