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PEDIDO	ÚNICO	2019

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.

O	Instituto	de	Financiamento	da	Agricultura	e	Pescas

anunciou	 que	 o	 período	 para	 a	 proceder	 à

Candidatura	ao	Pedido	único	decorrerá	durante	 três

meses,	entre	1	de	fevereiro	e	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

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

	

XI	JORNADAS	HOSPITAL	VETERNÁRIO

	 	 		

	 	 		



MURALHA	DE	ÉVORA

Dias	 22	 e	 23	 de	 Fevereiro	 de	 2019	 todos	 os	 caminhos

vão	 dar	 a	 Évora!	 Não	 falte	 às	 XI	 Jornadas	 Hospital

Veterinário	Muralha	de	Évora.	Toda	a	informação	AQUI

	

Inscreva-se	 já	 nas	 XI	 Jornadas	 Hospital	 Veterinário

Muralha	 de	 Évora,	 contamos	 com	 a	 sua

presença!	Consulte	o	programa	AQUI

	

Este	 ano,	 em	 destaque	 o	 I	 Seminário	 Ibérico	 do	 Porco

Alentejano,	 realizado	 com	 o	 apoio	 da	 ACPA,	 ANCPA	 e

Sociedade	Científica	 de	 Suinicultura,	 e	 que	 irá	 decorrer

no	dia	23	de	Fevereiro.	Haverá	um	bloco	de	produção	e

um	 de	 sanidade	 onde	 serão	 abordadas	 as	 várias

questões	 económicas	 e	 sanitárias	 que	 o	 sector

atravessa.	 De	 salientar	 a	 mesa	 redonda	 intitulada:

“Estamos	 preparados	 para	 enfrentar	 a	 peste?”,	 na	 qual

contaremos	 também	 com	 a	 presença	 da	 DGAV.

Contamos	 com	 a	 presença	 do	 consultor,	 Eng.	 Ricardo

García,	 nome	 sonante	 a	 nível	 Europeu,	 na	 produção

semi-intensiva	de	porco	alentejano.	Não	falte!

	

	

Feira	do	Porco	Alentejano	/	Edição	2019

A	XIII	 edição	 da	 feira	 do	Porco	Alentejano	 acontece	 de

22	a	24	de	Março,	no	pavilhão	Multiusos,	em	Ourique.	O

principal	 certame	 do	 País	 dedicado	 ao	 Porco	 de	 Raça

Alentejana	 e	 aos	 seus	 produtos	 gastronómicos	 é

organizado	 pelo	Município	 de	Ourique,	 pela	Associação

de	 Criadores	 do	 Porco	 Alentejano	 (ACPA)	 e	 pela

PACOOP	 Cooperativa	 de	 Produtores	 de	 Porco

Alentejano	 e	 Outras	 Espécies	 Pecuárias,	 tem	 como

objetivo	 valorizar	 e	 promover	 esta	 raça	 autóctone,	 a

região	do	Alentejo,	a	marca	de	Ourique	Capital	do	Porco

Alentejano	 e	 os	 produtos	 transformados	 do	 Porco

Alentejano	com	certificação	DOP	e	IGP.

	

A	 feira	 do	 Porco	 Alentejano	 contará	 com	 a	 atuação	 de

Blaya,	na	sexta	 feira,	22	de	março	e	Virgul,	no	sábado,

23	de	março.	A	par	da	animação	musical	esta	 iniciativa,

será,	 mais	 uma	 vez,	 um	 espaço	 de	 debate	 e	 reflexão

domundo	 rural;	 de	 degustação	 e

experiênciasgastronómicas;	 de	 animação	 musical,	 lazer

ediversão.	

	

	 	 		

	 	 		

https://www.hvetmuralha.pt/evento/xi-jornadas-programa/
https://www.hvetmuralha.pt/evento/xi-jornadas-programa/


	

SISTEMA	INFORMATIVO	DA	SANIDADE	DOS
SUÍNOS	-	SISS

A	 Direção	 Geral	 de	 Alimentação	 e	 Veterinária,	 com	 a

colaboração	 da	 Federação	 Portuguesa	 de	 Associações

de	 Suinicultores,	 realizou	 no	 dia	 10	 de	 Janeiro,	 no

auditório	da	Bolsa	do	Porco,	no	Montijo	a	apresentação

do	Sistema	Informativo	da	Sanidade	dos	Suínos.

Foi	debatido	a	importância	da	entrada	em	funcionamento

deste	Sistema	para	toda	a	fileira	da	suinicultura,	perante

a	 forte	 adesão	 de	 todos	 os	 agentes	 da	 fileira	 e

representantes	 da	 administração	 pública,	 desde	 IFAP,

ICNF,	 Direções	 Regionais	 e	 Secretaria	 de	 Estado	 da

Agricultura	e	Alimentação.

O	SISS	permitirá	controlar	e	monitorizar,	em	tempo	real,

a	movimentação	de	suínos,	bem	como	o	registo	de	forma

fidedigna	dos	animais	efetivos.

	

Em	representação	da	Associação	de	Criadores	de	Porco

Alentejano	esteve	a	Eng.ª	Técnica	Filipa	David	Duarte.

	

Fonte:	suinicultura.com

	

	

MEDIDA	"PEQUENOS	INVESTIMENTOS	NAS
EXPLORAÇÕES	AGRÍCOLAS"

A	Medida	dos	Pequenos	 Investimentos	nas	Explorações

Agrícolas	encontra-se	aberta	até	1	de	Março	de	2019.

Se	 é	 agricultor/a	 ou	 pensa	 criar	 um	 projeto	 agrícola,

informe-se	e	apresente	a	sua	candidatura.

	

Contate	a	ACPA!

	

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



	

PELOS	CAMINHO	DO	MONTADO

A	Rota	do	Porco	Alentejano	tem	recebido	vários	turistas

que	 chegam	 pela	 curiosidade	 de	 ver	 os	 animais	 em

montanheira,	 de	 conhecer	 o	 seu	 ciclo	 de	 reprodução	 e

transformação	 desta	 raça	 autóctone,	 ou	 simplesmente,

para	viverem	experiências	diferenciadoras.

Conheça	os	nossos	pacotes,	que	para	além	da	visita	ao

montado	 incluem	 degustação	 de	 produtos	 qualificados

DOP	 e	 IGP,	 almoço	 ou,	 um	 delicioso,	 piquenique	 em

pleno	convívio	com	os	animais.

	

Venha	 descobrir	 o	 mundo	 rural,	 para	mais	 informações

envie	e-mail	para	acpaourique@gmail.com.

	

		

	 	 		

	 	 		

	 	 			 	 		



Pagamentos	IFAP	/	Calendário	Indicativo
Referente	ao	Mês	de	Fevereiro
	
	

M7.12	APOIO	AGROAMBIENTAL	À	APICULTURA 28	de	FEVEREIRO

M7.10.2	SILVOAMBIENTAIS	-	MANUTENÇÃO	E	RECUPERAÇÃO	DE	GALERIAS	RIPÍCOLAS 28	de	FEVEREIRO

M7.9	MOSAICO	AGROFLORESTAL 28	de	FEVEREIRO

M7.7	PASTOREIO	EXTENSIVO 28	de	FEVEREIRO

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	Janeiro	2019

Janeiro

SEMANA

02-01-2019

07-01-2019

14-01-2019

28-01-2019

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc 36,55 25,35 23,90 80,00 ____ ____

Extrematura 37,00 24,30 23,27 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,56 21,85 ____ ____ ____

Média 36,02 24,40 23,01 84,00 ____ ____

Araporc 36,55 25,35 23,90 80,00 ____ ____

Extrematura 37,00 24,34 23,23 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,56 21,74 ____ ____ ____

Média 36,02 24,42 22,96 84,00 ____ ____

Araporc 36,55 25,35 23,50 80,00 ____ ____

Extrematura 37,00 24,30 23,12 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,56 21,62 ____ ____ ____

Média 36,02 24,40 22,75 84,00 ____ ____

Araporc 36,55 25,35 23,35 80,00 ____ ____

Extrematura 37,00 24,30 22,86 88,00 ____ ____

Salamanca 34,50 23,35 21,51 ____ ____ ____

Média 36,02 24,33 23,02 84,00 ____ ____

Média	Mensal 36,02 24,39 22,93 84,00 ____ ___

	 	 		

	 	 		



€/@*	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

	 	 			 	 		


