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Bolsa	de	Turismo	de	Lisboa

A	ACPA	esteve	presente	na	última	da	Bolsa	de	Turismo

de	 Lisboa,	 o	 maior	 evento	 de	 promoção	 turística,	 a

divulgar	 a	 Rota	 do	 Porco	 Alentejano	 os	 produtos

qualificados	 DOP	 e	 IGP	 desta	 raça	 em	 parceria	 com	 o

Município	 de	 Ourique,	 integrada	 na	 área	 da	 Entidade

Regional	de	Turismo	do	Alentejo	e	Ribatejo.

	

Foram	cinco	dias	 intensivos	de	contatos	e	partilhas,	em

que	 os	 primeiros	 três	 foram	 dedicados	 a	 profissionais	 e

os	 dois	 dias	 seguinte	 direcionados	 ao	 grande	 público.

Provou-se	 e	 conheceu-se	 o	 melhor	 do	 património

histórico	 e	 cultural	 de	 cada	 região	 num	 ambiente

gastronómico	 e	 de	 festa	 com	 várias	 atividades	 como

degustação	 de	 produtos	 regionais,	 provas	 de	 vinhos,

música	ao	vivo	e	showcooking.

	

O	Município	de	Ourique	apresentou	no	dia	de	abertura	o

tradicional	corte	de	presunto	de	Porco	de	raça	Alentejana

Santana	da	Serra	IGP.

	

	

FEIRA	DO	PORCO	ALENTEJANO	2019

No	passado	mês	teve	lugar	mais	uma	edição	da	Feira	do

Porco	 Alentejano	 que	 tem	 como	 objetivo	 principal	 a

divulgação	 e	 promoção	 desta	 raça	 autóctone	 cujo	 seu

	 	 		

	 	 		



habitat	natural	fica	a	sul	do	país.

A	XIII	edição	da	feira	do	Porco	Alentejano	decorreu	de	22

a	 24	 de	 Março,	 deu	 a	 conhecer,	 uma	 vez	 mais,	 o

património	 desta	 região,	 os	 seus	 recursos	 naturais	 e	 a

verdadeira	 carne	 desta	 raça	 –	 Porco	 Alentejano	 DOP	 e

os	presuntos	qualificados.

O	primeiro	dia	iniciou-se	com	o	seminário	sob	o	mote	“	O

Porco	e	o	Montado	do	Alentejo”	com	o	seguinte	painel	de

oradores

-	Prof.	Mário	de	Carvalho	(Universidade	de	Évora)

-	Dr.	Diogo	Baltazar	Costa	(Médico	Veterinário	–	ACPA)

-	Prof.	Doutora	Yolanda	Maria	Vaz	(DGAV)

Durante	a	 sessão	os	presentes	 contaram,	ainda,	 com	a

intervenção	do	presidente	da	ACPA,	Eng.	Nuno	Faustino,

do	Diretor	Geral	de	Alimentação	e	Veterinária	Professor

Doutor	 Fernando	 d’Almeida	 Bernardo,	 o	 Presidente	 da

Comissão	 Parlamentar	 de	 Agricultura	 e	 Mar	 Eng.º

Joaquim	 Barreto	 e	 do	 Presidente	 do	 Município	 Dr.

Marcelo	Guerreiro.

No	 decorrer	 da	 Feira	 foi	 ainda	 organizada	 uma	 visita	 à

Rota	do	Porco	Alentejano,	coordenada	pela	ACPA,	com

a	 Comissão	 Parlamentar	 de	 Agricultura	 e	 Mar,	 sendo

explicada	 aos	 deputados	 as	 particularidades	 e	 as

ameaças	 do	 setor	 do	 Porco	 Alentejano	 que	 preocupam

os	produtores.

A	exposição	de	exemplares	da	 raça	no	espaço	da	 feira

foi	 um	 sucesso	 para	 pequenos	 e	 graúdos,	 com

informação	 do	 seu	 ciclo	 de	 reprodução	 e	 algumas

curiosidades	 sobre	 o	 maneio	 deste	 animal,	 que	 é	 o	 “ex

ex-libris”	da	região.

A	Região	de	Parma,	em	Itália,	marcou	também	presença

neste	 evento	 através	 dos	 seus	 produtores	 que

partilharam	 experiências	 e	 produtos	 com	 os	 visitantes

deste	certame,	no	stand	do	Showcooking

Um	 evento	 de	 afirmação	 da	 fileira	 do	 Porco	 Alentejano

organizado	 entre	 o	 município	 de	 Ourique,	 ACPA	 –

Associação	 de	 Criadores	 de	 Porco	 Alentejano	 e

PACOOP	 -	 Cooperativa	 de	 Produtores	 de	 Porco

Alentejano	e	Outras	Espécies	Pecuárias

	

	

Melhor	Vara	de	Montanheira	2018/2019

	

Como	 habitual,	 o	 seminário	 organizado	 pela	 ACPA	 no

âmbito	 da	 Feira	 do	 Porco	 Alentejano	 é	 também	 palco

para	 entrega	 dos	 troféus	 das	 Melhores	 Varas	 da

campanha	de	Montanheira	de	cada	ano.

	

Com	este	 concurso,	 pretende-se	estimular	 e	orientar	 os

criadores	 na	 produção	 de	 animais	 que	 pelas	 suas

	 	 		



características	 e	 qualidades,	 quantificadas	 na	 grelha

técnica	aceite	neste	regulamento,	possibilitem	a	melhoria

da	produtividade	das	respetivas	explorações.

	

Este	concurso	pretende	também	ser	um	estimulo,	para	a

entrada	 de	 futuros	 criadores	 no	 setor	 do	 Porco

Alentejano	 e	 ainda	 melhorar	 o	 desempenho	 dos	 atuais

produtores.

	

	

Projeto	REALMed

No	 passado	 dia	 27	 de	 Março	 o	 Centro	 de	 Convívio	 de

Ourique	acolheu	a	apresentação	do	projeto	REALMed,	o

qual	 visa	 melhorar	 os	 processos	 de	 autenticidade,

rastreabilidade	 e	 valorização	 comercial	 de	 produtos

mediterrânicos	tradicionais,	como	é	o	caso	dos	produtos

transformados	do	Porco	Alentejano	DOP	e	IGP.

	

Foi	 com	 muito	 agrado,	 que	 a	 ACPA	 –	 Associação	 de

Criadores	 de	 Porco	 Alentejano	 recebeu	 o	 convite	 para

ser	 anfitriã	 do	 projeto	 REALMed,	 projeto	 europeu	 que

está	 a	 decorrer	 desde	 2017	 e	 termina	 em	 2020,	 conta

com	a	participação	de	6	países	Mediterrânicos	(Portugal,

Espanha,	 Itália,	 Eslovénia,	 Marrocos	 e	 Tunísia)	 e	 9

grupos	 de	 investigação,	 visando	 contribuírem	 para	 o

desenvolvimento	 da	 economia	 local,	 a	 sustentabilidade

dos	 processos	 produtivos	 e	 a	 melhoria	 continua	 dos

produtos	Mediterrânicos	no	mercado	global.		

O	 evento	 contou	 com	 a	 presença	 de	 cerca	 de	 30

convidados,	todos	eles	 intervenientes	na	fileira	do	Porco

Alentejano:	 Produtores,	 Indústria,	 matadouros,

Instituições	 governamentais,	 DGAV,	 INIAV,	 CEBAL	 e

universidades.	À	apresentação	do	projecto	seguiu-se	um

“world	 café”,	 uma	 sessão	 de	 interação	 entre	 os

participantes	com	grupos	de	trabalho.

	

No	final	da	sessão	realizou-se	ainda	uma	mesa	redonda

onde	 se	 debateram	 as	 oportunidades	 e	 as	 ameaças	 do

setor.

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



	

Ovibeja	2019

A	 36ª	 edição	 da	 Ovibeja	 inicia-se	 dia	 24	 (4ª	 feira)	 e

termina	 a	 28	 abril	 (domingo)	 tem	 como	 tema	 principal

as	Alterações	Climáticas	e	a	Agricultura,	que	nos	propõe

uma	 reflexão	 através	 de	 um	 larga	 lista	 de	 atividades	 e

debates	acerca	do	 tema,	com	especialistas	de	nome	na

área.

	

À	 semelhança	 dos	 anos	 anteriores,	 a	 Associação	 de

Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 (ACPA)	 é	 responsável

pela	 organização	 do	 XXII	 concurso	 Morfológico	 de

Reprodutores		-	Porco	de	Raça	Alentejana,	a	realizar-	se

dia	 24,	 onde	 se	 destacarão	 os	 melhores	 exemplares

desta	 raça.	 A	 seu	 cargo	 estará	 também	 a	 organização

de	 um	 seminário	 no	 dia	 25,	 pelas	 15h,	 no	 Pavilhão	 do

Azeite	 com	 o	 tema	 Porco	 Alentejano:	 O	 novo	 Sistema

Informativo	da	Sanidade	dos	Suínos.

	

Contamos	com	sua	presença!

	

Consulte	o	programa	do	certame	AQUI.

	

RELEMBRAMOS

	 -	 O	 período	 de	 apresentação	 das	 candidaturas	 ao

Pedido	Único	de	Ajudas	 (PU)	de	2019	 teve	 início	no

dia	1	de	Fevereiro	e	decorrerá	até	30	de	Abril.

	

Estabelecido	 o	 prazo	 pelo	 IFAP,	 a	 Confederação	 dos

Agricultores	de	Portugal	 lembra	que	se	deve	proceder	à

Candidatura	ao	PU	2019,	o	mais	breve	possível,	evitando

	 	 		

	 	 		

https://www.ovibeja.pt/home?categoria=291


deixar	a	sua	concretização	para	os	últimos	dias	do	prazo,

evitando	constrangimentos	decorrentes	da	concentração

de	pedidos	no	sistema	e	possíveis	penalizações.	Prepare

a	 sua	 candidatura,	 verificando	 se	 a	 sua	 informação	 de

Beneficiário	 (IB),	 das	 suas	 Parcelas	 (SIP)	 e	 dos	 seus

Animais	(SNIRA),	se	aplicável,	está	atualizada	nas	bases

de	dados	do	 IFAP.	A	candidatura	ao	Pedido	Único	(PU)

2019	pode	ser	efetuada	diretamente	pelo	Beneficiário	ou

através	 das	 Entidades	 Reconhecidas,	 como	 a	 ACPA	 –

Associação	de	Criadores	do	Porco	Alentejano,	numa	das

salas	de	atendimento	existentes	para	o	efeito.

	

FONTE:	www.ifap.pt

	

-	Declaração	Obrigatória	de	Existências	de	Suínos	a

decorrer	duarnte	o	mês	de	abril.

Estão	 dispensados	 os	 criadores	 que	 possuam	 até	 4

porcos,	sendo	assim	considerada	detenção	caseira	para

auto-consumo.	

	

A	 declaração	 das	 existências	 de	 suínos	 poderá	 ser

efectuada	directamente	pelo	produtor	na	Área	Reservada

do	 portal	 do	 IFAP	 –	 Instituto	 de	 Financiamento	 da

Agricultura	e	Pescas,	ou	em	qualquer	departamento	dos

Serviços	 de	 Alimentação	 e	 Veterinária	 Regionais	 ou

ainda	nas	organizações	de	agricultores	protocoladas	com

o	 IFAP,	 como	é	o	 caso	da	Associação	de	Criadores	do

Porco	Alentejano	(ACPA)

	

	

		

Calendário	Indicativo	do	próximo	pagamento
IFAP
	
	

PRÉMIO	POR	VACA	EM	ALEITAMENTO 28	DE	JUNHO

PRÉMIO	POR	VACA	LEITEIRA 28	DE	JUNHO

PRÉMIO	POR	OVELHA	E	CABRA 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	REDISTRIBUTIVO 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	POR	PRÁTICAS	AGRÍCOLAS	BENÉFICAS	PARA	O	CLIMA	E	PARA	O	AMBIENTE	(GREENING) 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	TOMATE	PARA	TRANSFORMAÇÃO 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	ARROZ 28	DE	JUNHO

REGIME	DA	PEQUENA	AGRICULTURA 28	DE	JUNHO

PAGAMENTO	PARA	OS	JOVENS	AGRICULTORES 28	DE	JUNHO

REGIME	DE	PAGAMENTO	BASE 28	DE	JUNHO

	 	 			 	 		

http://www.ifap.pt/


	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	MARÇO	2019

Março

SEMANA

04-03-2019

11-03-2019

18-03-2019

25-03-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc 36,55 24,30 21,80 ____ ____ 40,00

Extrematura ____ 23,50 21,31 ____ ____ ____

Salamanca ____ 23,12 21,85 ____ ____ ____

Média 36,55 23,64 21,65 ____ ____ 40,00

Araporc ____ 24,10 21,40 ____ ____ 39,00

Extrematura ___ 23,33 21,01 ____ ____ ____

Salamanca ____ 23,00 21,74 ____ ____ ____

Média ____ 23,48 21,38 ____ ____ 39,00

Araporc ____ 23,60 20,90 ____ ____ 38,00

Extrematura ____ 23,23 20,71 ____ ____ ____

Salamanca ____ 22,72 21,62 ____ ____ ____

Média ____ 23,18 21,08 ____ ____ 38,00

Araporc ____ 23,45 20,55 ____ ____ 36,50

Extrematura ____ 23,08 20,46 ____ ____ ____

Salamanca ____ 22,54 21,51 ____ ____ ____

Média ____ 23,02 20,49 ____ ____ 36,50

Média	Mensal 36,55 23,33 21,15 ____ ____ 38,38

€/@*	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

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


