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Campanha	de	Montanheira	2018-2019	Datas	e
Procedimentos-	Normas	de	Calidad

Iniciada	 a	 campanha	 de	 montanheira	 2018-2019,	 no

âmbito	do	Real	Decreto	4/2014,	de	10	de	enero,	aprova	a

norma	de	calidad	para	 la	carne,	el	 jamón,	 la	paleta	y	 la

caña	de	lomo	ibérico,	é	importante	mencionar	as	datas	e

procedimentos	 necessários	 para	 que,	 perante	 uma

possível	inspeção	da	empresa	inspetora	contratada,	pela

ASICI	 -	Asociación	 Interprofesional	del	Cerdo	 Ibérico	ou

pelo	 ENAC	 -	 Entidad	 Nacional	 de	 Acreditación,	 toda	 a

documentação	 necessária	 esteja	 disponível	 e	 em

conformidade	 com	 os	 requisitos	 e	 procedimentos

impostos	 pela	 Norma	 de	 Calidad.	 Documentação

necessária:

›	Autocontrolo	Porcas,	leitões	e	engorda

›	Alta	dos	lotes	de	alimentação	na	plataforma	ITACA

›	Guias	de	entrada	na	exploração	de	engorda

›	 Declaração	 de	 Existências	 ›	 Registo	 de	 Existências	 e

Deslocações	atualizado

›	Atas	de	visita	da	inspetora

›	Parcelário	 –	PI	 com	determinação	do	grau	de	 coberto

arbóreo

›	Certificados	Raça	 e	 Idade	 (atesta	 a	 origem	 dos	 lotes)

Identificação	dos	animais:

›	 Todos	 os	 animais	 deverão	 ostentar	 as	 marcas

auriculares	correspondentes	ao	seu	 lote	de	alimentação

e	respetiva	marca	de	exploração.		

›	Os	animais	deverão	ainda	apresentar,	caso	não	 tenho

sofrido	queda,	as	marcas	auriculares	de	origem	para	que

seja	 possível	 o	 rastreio	 do	 processo.	 Estes	 dois

requisitos	 são	 também	 suscetíveis	 de	 controlo	 em

matadouro,	aquando	do	abate.	Datas	a	cumprir:

›	Início	da	campanha	–	15	de	Outubro	a	15	de	Dezembro

›	 Alta	 de	 lotes	 de	 engorda	 –	 o	 dia	 oficial	 de	 início	 de

	 	 		



engorda	é	determinado	pela	visita	da	entidade	 inspetora

que	 verifica	 a	 presença	 dos	 animais	 no	 montado	 e

devidamente	 identificados,	 sendo	 que	 a	 sua	 entrada	 na

plataforma	 ITACA	 terá	 de	 ser	 registada	 nos	 30	 dias

seguintes.

›	Desde	a	data	da	visita	da	entidade	inspetora	e/ou	a	alta

no	 ITACA	 até	 ao	 dia	 do	 abate	 dos	 animais	 distarão	 no

mínimo	60	dias.

›	 Início	dos	abates	–	 legalmente	poderão	ser	abatidos	a

partir	 de	15	de	Dezembro,	 desde	que	 tenham	cumprido

os	 60	 dias	 mínimos	 de	montanheira,	 conforme	 descrito

no	ponto	anterior.	A	data	de	início	dos	abates	é	definida

por	cada	indústria.

›	Fim	de	campanha	–	15	de	Março.	Por	norma,	nas	duas

últimas	 semanas	 de	 abate	 da	 campanha,	 cada	 lote	 de

animais	só	 terá	emitido	certificado	de	abate	da	entidade

inspetora	após	confirmação	da	sua	alimentação	por	visita

de	 campo,	 por	 uma	 das	 entidades	 acima	 referidas.	 No

entanto,	a	data	de	fecho	para	os	abates	pode	ser	anterior

a	15	de	Março,	assim	cada	indústria	o	decida.

	

	

Relembramos	as	Normas	de	Sucesso	em
Montanheira

>	Animais	com	idades	adequadas

>	 Desenvolvimento	 corporais	 indicados	 nas	 diversas

fases	(Cria,	Recria	e	Montanheira)

>	Avaliação	adequada	do	encabeçamento

>	Condições	de	engorda	em	Montanheira	de	reconhecida

eficiência	:

-	Abundância	de	bolota,	erva	e	água

-	Abrigos	de	pernoita	secos

-	Espaços	reservados	no	período	de	montanheira	apenas

suínos	de	engorda.

-	Acompanhamento	sanitário	adequado.

	

Estas	 são	 principais	 condicionantes	 para	 uma

montanheira	de	sucesso

	

Declaração	Obrigatória	de	Suínos

No	 mês	 de	 Dezembro	 decorre	 mais	 um	 período

obrigatório	 de	 Declarações	 de	 Existências	 de	 Suínos

(DES),	 conforme	 Aviso	 PCEDA	 -	 Plano	 de	 Controlo	 e

	 	 		

	 	 		



Erradicação	da	Doença	de	Aujeszky	da	Direção-Geral	de

Alimentação	e	Veterinária.	A	declaração	das	existências

de	suínos	poderá	ser	efetuada	diretamente	pelo	produtor

na	 Área	 DECLARÇÃO	 DE	 EXISTÊNCIAS	 DE	 SUÍNOS

(DES),	 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).

	

Combater	a	Doença	de	Aujeszky

A	declaração	das	existências	de	suínos	é	vista	como

uma	medida	sanitária	essencial	ao	combate	à	Doença	de

Aujeszky,o	seu	incumprimento	é	punido	com	coimas.

	

	

Assembleia	Geral	da	ACPA

No	passado	dia	28	de	Novembro	pelas	15h	realizou-se	a

reunião	 de	 Assembleia	 Geral	 com	 os	 associados

presente,	presidida	por	Eng.	José	António	Romana,	com

a	seguinte	ordem	de	trabalhos:

-	Aprovamento	do	orçamento	previsional	para	2019.

	

Todos	os	presentes	tiveram	a	oportunidade	de	manifestar

a	 sua	 opnião,	 a	 reunião	 terminou	 por	 voltas	 das	 16h30

com	o	orçamento	aprovado.

Houve,	ainda,	tempo	de	networking	entre	os	associados.

	

	

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		

	 	 		



Sessão	Regional	Comemorativa	/	Centenário
do	Ministério	da	Agricultura

No	 seguimento	 das	 atividades	 comemorativas	 do

Centenário	 do	 Ministério	 da	 Agricultura	 (1918-2018),

realizou-	se	na	passada	sexta-feira,	dia	30	de	novembro,

pelas	14:45h,	no	auditório		da	CCDR	Alentejo,	em	Évora,

a	Sessão	Regional	Comemorativa.	A	qual	 finalizou	 com

mostra	de	alguns	produtos	tradicionias	,	os	"ex-libris"	dos

produtores	 regionais.	 A	 Associação	 de	 Criadores	 de

Porco	 Alentejano	 fez-se	 representar	 pela	 Eng.ª	 Filipa

David	Duarte	e	participou	na	mostra	com	uma	Paleta	do

Alentejo	DOP.

	

Durante	 a	 última	 iniciativa	 das	 comemorações

centenárias	 houve	 a	 	 distinção	 do	 silvicultor,	 Eng.

Francisco	 Lopes,	 com	 medalha	 de	 honra	 e	 foram

homenageados	os	antigos	e	o	atual	Diretor	Regional	de

Agricultura	do	Alentejo.	A	primeira	iniciativa	teve	lugar	a	9

de	 março,	 data	 em	 que	 foi	 descerrada	 a	 placa

comemorativa	do	Centenário	do	Ministério	da	Agricultura.

	

Veja	 aqui	 o	 filme	 que	 assinala	 as	 comerações	 deste

centenário:

Ministério	da	Agricultura	/	Centenário	

	

	

	

Espaço	Comercial	de	Agropecuária

Relembramos	que	existe	na	ACPA	um	espaço	comercial

explorado	pela	PACOOP	-	Cooperativa	de	Produtores	de

Porco	Alentejano,	CRL,	dedicado	à	agropecuária,	desde

um	vasto	leque	de	artigos	para	a	atividade	até	às	rações

para	suínos,	ovinos,	bovinos	e	caprinos.

Visite-nos,	esperamos	por	si!

	

	

	 	 		

https://www.youtube.com/watch?v=i41RRQ6TMaw


	

Votos	de	Boas	Festas

A	Associação	de	Criadores	de	Porco	Alentejano	(ACPA)

deseja	 a	 todos	 os	 seus	 associados,	 amigos	 e

colaboradores	 umas	 boas	 Boas	 Festas	 e	 votos	 de	 um

Bom	 Ano	 Novo	 repleto	 de	 prosperidade,	 realizações	 e

muito	sucesso.

													

	

	 	 		

	 	 		



		

Pagamentos	IFAP	/	Calendário	Indicativo
Referente	ao	Mês	de	Dezembro
	
	

QCA	II	-	MEDIDAS	FLORESTAIS	DO	R.2080/92	-	PRÉMIOS	DE	MANUTENÇÃO	E	POR	PERDA	DE	RENDIMENTO 31	de	DEZEMBRO

PRÉMIO	POR	VACA	EM	ALEITAMENTO 31	de	DEZEMBRO

PRÉMIO	POR	VACA	LEITEIRA 31	de	DEZEMBRO

PRÉMIO	POR	OVELHA	E	CABRA 31	de	DEZEMBRO

PAGAMENTO	REDISTRIBUTIVO 31	de	DEZEMBRO

PAGAMENTO	POR	PRÁTICAS	AGRÍCOLAS	BENÉFICAS	PARA	O	CLIMA	E	PARA	O	AMBIENTE	(GREENING) 31	de	DEZEMBRO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	TOMATE	PARA	TRANSFORMAÇÃO 31	de	DEZEMBRO

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	ARROZ 31	de	DEZEMBRO

REGIME	DA	PEQUENA	AGRICULTURA 31	de	DEZEMBRO

PAGAMENTO	PARA	OS	JOVENS	AGRICULTORES 31	de	DEZEMBRO

REGIME	DE	PAGAMENTO	BASE 31	de	DEZEMBRO

M9	-	MANUTENÇÃO	DA	ATIVIDADE	AGRÍCOLA	EM	ZONAS	DESFAVORECIDAS 31	de	DEZEMBRO

M7.8.1	RECURSOS	GENÉTICOS	-	MANUTENÇÃO	DE	RAÇAS	AUTÓCTONES	EM	RISCO 31	de	DEZEMBRO

M7.4	CONSERVAÇÃO	DO	SOLO 31	de	DEZEMBRO

M7.2	PRODUÇÃO	INTEGRADA 31	de
NOVEMBRO

M7.1	AGRICULTURA	BIOLÓGICA 31	de	DEZEMBRO

	

	 	 			 	 		

	 	 		



	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	Novembro	2018

Novembro

SEMANA

05-11-2018

12-11-2018

19-11-2018

26-11-2018

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 25,53 24,27 80,00 28,25 ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 ____ ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 23,55 84,00 28,25 ____

Araporc ____ 25,53 24,27 80,00 28,25 ____

Extrematura 36,50 24,50 23,85 88,00 28,25 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ ____ ____

Média 36,50 24,54 23,55 84,00 28,25 ____

Araporc 36,25 25,53 24,27 80,00 28,25 ____

Extrematura 36,75 25,00 23,85 88,00 ____ ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ ____ ____

Média 36,50 24,70 23,55 84,00 28,25 ____

Araporc 36,25 25,53 24,27 80,00 ____ ____

Extrematura ____ ____ 23,85 88,00 ____ ____

Salamanca ____ 23,58 22,19 ____ ____ ____

Média 36,25 24,55 23,43 84,00 ____ ____

Média	Mensal 36,42 24,58 23,52 84,00 28,25 ___

€/@*	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
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