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Campanha	de	Montanheira	2019-2020	–
Norma	de	Calidad

No	âmbito	do	RD	4/2014	de	10	de	Janeiro	que	regula	a

“Norma	 de	 Calidad”	 Espanhola	 para	 a	 carne,	 presunto,

paleta	e	lombos	de	Porco	Ibérico,	onde	se	inclui	também

o	Porco	Alentejano	com	destino	ao	mercado	Espanhol,	é

necessário	proceder-se	à	actualização	das	parcelas	onde

decorrerá	a	montanheira.

Para	 tal,	 deverá	 dirigir-se	 a	 uma	 sala	 de	 parcelário	 e

indicar	 quais	 as	 parcelas	 onde	 será	 feito	 o	 pastoreio	 e

aproveitamento	 da	 bolota	 pelos	 lotes	 de	 animais

candidatos	à	campanha	de	montanheira	2019-2019	para

que	lhe	seja	impresso	o	“PI”	e	posteriormente	entregue	à

Entidade	de	Inspecção.

Relembramos	que	o	“PI”	é	um	documento	oficial	emitido

pelo	ISIP	(Sistema	de	Identificação	Parcelar)	onde	consta

o	grau	de	cobertura	de	cada	parcela	de	montado	e	que	é

imprescindível	 para	 que	 a	 Entidade	 Inspectora	 possa

determinar	o	encabeçamento	máximo	possível	a	praticar

em	 cada	 exploração.	 Juntamente	 com	 o	 “PI”,	 deverá

também	ser	entregue	o	“IE”	das	parcelas	em	causa.

Uma	vez	que	a	montanheira	arranca	oficialmente	a	15	de

Outubro,	 é	 fundamental	 que	 esta	 documentação	 seja

entregue	 à	 ACPA	 e	 às	 Entidades	 Inspectoras	 o	 quanto

antes,	 para	 que	 possam	 ser	 agendadas	 as	 visitas	 de

“Aforo	 de	 Montanheira”	 (Visita	 de	 Avaliação	 da

Capacidade	 Produtiva	 do	 Montado)	 antes	 do	 início	 do

processo	de	engorda.

A	 ACPA	 dispõe	 de	 sala	 de	 parcelário	 e	 técnicos

disponíveis	para	o	efeito.	Contacte-nos!

	

	

	

	 	 		



	

RELEMBRAMOS:	Reposições	e	os	Cuidados
de	Pré	Montanheira

As	 ´´reposições´´	 representam	 uma	 modalidade	 de

engorda	 de	 porcos	 em	 montanheira.	 É	 um	 serviço

prestado	pela	ACPA,	como	 forma	de	 rentabilizar	ambas

as	 partes	 envolvidas	 no	 processo:	 os	 proprietários	 dos

montados	 que	 não	 possuem	 animais	 para	 realizar	 uma

engorda	 em	 montanheira	 e	 os	 detentores	 de	 animais

(designados	primales)	que	não	possuem	montados	para

engorda-los.	 Os	 técnicos	 da	 ACPA	 avaliam	 a	 condição

corporal	 dos	 lotes	 disponíveis	 para	 engordar	 via

reposição	 e	 também	 a	 capacidade	 produtiva	 dos

montados	 disponíveis,	 determinando	 o	 encabeçamento

mais	 adequado	 para	 o	 processo.	 No	 entanto,	 existem

procedimentos	que	devem	ser	cumpridos	na	preparação

dos	 lotes	 de	 animais	 para	 o	 processo.	 Os	 cuidados	 de

pré-montanheira	são	fundamentais,	para	que	o	processo

de	 engorda	 dos	 porcos	 no	 montado	 corra	 sem

problemas.	 Os	 animais	 no	 momento	 que	 vão	 para	 a

montanheira	 deverão	 ter	 entre	 12	 e	 15	 meses,	 pesar

entre	 90	 a	 110kg	 e,	 quanto	 ao	 seu	 desenvolvimento,

estarem	crescidos	e	sem	gorduras,	para	que	convertam	o

alimento	-	bolota	–	de	forma	mais	eficaz.	A	alimentação,

2	meses	antes	de	os	animais	entrarem	em	montanheira,

é	fundamental.	O	fato	de	se	conhecer	a	alimentação	nos

meses	 de	 Setembro	 e	 Outubro	 dá	 segurança	 aos

criadores	de	primales,	dado	que	assegura	o	recebimento

de	dividendo	mais	tarde;	dá	segurança	ao	criador	recetor

porque	 pode	 receber	 um	 maior	 número	 de	 animais	 e

valorizar	o	seu	montado;	e	dá	segurança	à	ACPA	porque

assegura	 bons	 animais	 para	 preencher	 a	 carteira	 de

montados,	 viabilizando	o	negócio	para	as	 três	partes.	A

utilização	 de	 rações	 impróprias	 ou	 produtos	 nocivos	 é

contra	 indicada	e	 vem	em	prejuízo	de	 todos.	Os	pilares

deste	setor	baseiam-se	em	produções	de	confiança,	em

que	 todos	 os	 operadores	 trabalham	 para	 um	 objetivo

comum.	 Se	 houver	 cuidados	 com	 os	 primales,	 os

objetivos	 mais	 importantes	 da	 montanheira	 serão

cumpridos.	O	 1º	 objetivo	 será	 atingirem	 o	 peso	minímo

para	 entrada	 no	 processo	 de	 engorda,	 o	 2º	 objetivo

requer	 que	 os	 animais	 sejam	 alimentados

convenientemente,	 numa	 primeira	 fase,	 que	maximizará

o	efeito	da	bolota	na	sua	engorda	e	consequentemente,

aumentará	o	rendimento	e	lucro.

	

	

Requisitos	de	Pré-Montanheira

-Porcos	bem	desenvolvidos	com	 idade	entre	os	12	e	16

meses.

-Porcos	 com	 boas	 condições	 sanitárias.	 Ex.:

desparasitados	e	vacinados/septicemia.

-Porcos	que	cumpram	o	PCEDA.

	 	 		



-Regime	alimentar	para	o	equilíbrio	dos	ácidos	gordos	à

entrada	no	montado:	usar	farinha	apropriada;

-Boa	avaliação	da	capacidade	do	montado.

	

	

O	encabeçamento	é	fator	vital	para	o	seu	sucesso;

-Programar	 a	 saída	 dos	 seus	 animais	 para	 o	 tempo

compatível	com	a	atividade	da	montanheira.

	

O	 abate	 deve	 acontecer	 entre	 1	 de	 Janeiro	 e	 15	 de

Março,	 posteriormente	 os	 preços	 baixam	 e	 as	 fábricas

fecham	os	abates.

	

Apicultores:	Declaração	Anual	de	Existências
Até	30	De	Setembro

Os	 apicultores	 devem	 proceder	 à	 declaração	 anual	 de

existências	 até	 dia	 30	 de	 Setembro	 de	 2019,

directamente	 na	Área	Reservada	do	Portal	 do	 IFAP,	 ou

através	 das	 entidades	 reconhecidas,	 como	 a	 ACPA-

Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano.

	

	

Visitas	Pedagógicas	na	Rota	do	Porco
Alentejano

A	Rota	do	Porco	alentejano	abre	as	portas	ao	ano	letivo

2019/2020	com	programa	direcionado	a	tidas	as	idades	e

níveis	de	ensino.

	

Uma	 experiência	 fantástica	 que	 os	 fará	 viver	 “in	 loco”

uma	 das	 mais	 genuínas	 tradições	 do	 Alentejo.	 Esta

iniciativa	valoriza	o	mundo	rural,	com	destaque	numa	das

maiores	 riquezas	 do	 Alentejo,	 o	 Montado,	 ecossistema

de	excelência	em	que	o	Porco	Alentejano	se	desenvolve,

engorda	e	termina	o	seu	ciclo	de	produção.

	

Partimos	de	Ourique	para	viver	esta	experiência	genuína

no	 campo,	 onde	 iremos	 contatar	 diretamente	 com	 o

animais	 e	 conhecer	 a	 sua	 forma	 de	 desenvolvimento,

reprodução	e	produção	sustentável.	

A	 Rota	 do	 Porco	 Alentejano	 é	 promovida	 pela

Associação	 de	 Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 (ACPA),

que	pretende	dar	a	conhecer	esta	raça	autóctone,	o	seu

modo	de	produção	e	a	gastronomia	associada	à	raça	e	à

região	 Alentejo,	 impulsionando	 o	 seu	 nome	 e	 os	 seus

produtos	 qualificados	 DOP	 e	 IGP,	 preservando	 a

autenticidade	 da	 tradição	 agrícola.	 As	 marcações

deverão	ser	feitas	por	e-mail	ou	por	telefone.

	 	 		

	 	 		

	 	 		



	

	

CAP	Promove	Debate	Político

A	 CAP	 —	 Confederação	 dos	 Agricultores	 de	 Portugal

promove	 no	 dia	 5	 de	 Setembro,	 pelas	 15	 horas,	 no

Auditório	da	sua	Sede,	um	debate	com	partidos	políticos

concorrentes	 às	 próximas	 eleições	 legislativas,	 que	 se

realizam	no	próximo	dia	6	de	Outubro.

	

Os	partidos	políticos	já	indicaram	os	seus	representantes

no	debate:	Lima	Costa	(PSD),	Luís	Vieira	(PS)	e	Patrícia

Fonseca	(CDS-PP)	vão	estar	presente

	

Saiba	mais	AQUI

Fonte:	O	Jornal	Económico

		

Calendário	Indicativo	do	Próximo	Pagamento
IFAP
	
	

REEMBOLSO	DA	DISCIPLINA	FINANCEIRA 30	de	Setembro

	

	 	 		

	 	 			 	 		

	 	 		

http://agriculturaemar.com/cap-poe-partidos-politicos-a-debatem-o-sector-da-agricultura/


	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	AGOSTO	2019

AGOSTO

SEMANA

05-08-2019

12-08-2019

19-08-2019

26-08-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 22,82 20,25 58,50 ____ ____

Extrematura ____ 22,33 19,69 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,22 19,68 59,25 ____ ____

Araporc ____ 22,82 20,25 58,50 ____ ____

Extrematura ___ 22,33 19,69 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,22 19,68 59,25 ____ ____

Araporc ____ 22,88 20,35 58,50 ____ ____

Extrematura ____ 22,51 19,87 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,30 19,77 59,25 ____ ____

Araporc ____ 22,88 20,35 58,50 ____ ____

Extrematura ____ 22,51 19,87 60,00 ____ ____

Salamanca ____ 21,51 19,09 ____ ____ ____

Média ____ 22,30 20,03 59,25 ____ ____

Média	Mensal ____ 22,26 19,79 59,25 ____ ____

€/@*	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

	

	

	

Proteja	as	suas	ajudas	e	adira	ao	serviço

que	lhe	permite	cumprir	a

	 	 		

	 	 			 	 		



-	Bem-estar	Animal

-	Saúde	Animal

-	Boas	Condições	Agrícolas	e	Ambientais

Condicionalidade	na	sua	exploração.

	

Contacte	a	ACPA	através	do	Tel.:	286	518	030

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


