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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	sei	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.

	

Peste	Suína	Africana	na	China

China	 confirmou	 no	 final	 da	 passada	 semana	 através

comunicado	 do	 ministério	 chinês	 de	 Agricultura	 e

Assuntos	Rurais,	a	existência	de	um	novo	foco	de	peste

suína,	o	quinto,	em	menos	de	um	mês,	na	província	de

Anhui,	leste	do	país.	Ocorreu	350	quilómetros	a	oeste	de

Xangai,	 numa	 fazenda	 localizada	 em	 Wuhu,	 Nanling

County,	o	qual	 já	matou	80	porcos	e	afetou	pelo	menos

outros	180.

	

O	 primeiro	 caso	 ocorreu	 no	 início	 de	 agosto,	 em

Shenyang,	noroeste	da	China,	e,	desde	então,	continuou

a	 subir	 para	 novos	 casos	 em	 diferentes	 províncias	 e

grandes	 distâncias	 entre	 os	 diferentes	 focos	 (até	 2.000

km).

	

Segundo	 o	 Minitério,	 as	 autoridades	 já	 iniciaram	 o

mecanismo	de	emergência,	de	 forma	a	 isolar,	abater	ou

desinfectar	os	porcos.	Mais	de	24	mil	 já	 foram	abatidos

num	esforço	de	combater	e	travar	a	doença.

	

	 	 		



	

Apicultores:	Declaração	Anual	de	Existências
Até	30	De	Setembro

Os	 apicultores	 devem	 proceder	 à	 declaração	 anual	 de

existências	de	1	a	30	de	Setembro	de	2018,	directamente

na	 Área	 Reservada	 do	 Portal	 do	 IFAP,	 ou	 através	 das

entidades	 reconhecidas,	 como	 a	 ACPA-	 Associação	 de

Criadores	de	Porco	Alentejano.

	

	

	

	

Serviços	ACPA

Assessoria	Técnica	Científica	e	Comercial

Apoio	à	Instalação

Apoio	à	Produção:	acompanhamento	e	aconselhamento

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

Marketing

Promoção	 de	 Produtos	 de	 Qualidade	 DOP/IGP	 sob

gestão	da	ACPA

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

	

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…

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		

	 	 		



	

Pagamentos	IFAP

	
	

FEADER	-	PRORURAL+	.	Investimento 31	de	Agosto

FEADER	-	PDR2020	.	Investimento 31	de	Agosto

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	AGOSTO	2018

AGOSTO

SEMANA

RAÇA BOLOTA	€/@* PUROS	/	CRUZADOS PUROS

BOLSA BOLOTA CEBO
CAMPO	€/@*

CEBO
€/@*

LEITÕES
23	KG	€/uni*

PRIMALES
6-9@	€/@*

MARRANOS
3-5@	€@*

Araporc ____ 25,40 24,20 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 83,00 ____ ____

	 	 		

	 	 		

	 	 		



06.08.2018

13.08.2018

20.08.2018

27.08.2018

Salamanca ____ 23,81 22,77 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 23,56 83,00 ____ ____

Araporc ____ 25,40 24,20 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 83,00 ____ ____

Salamanca ____ 23,69 22,66 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 23,57 83,00 ____ ____

Araporc ____ 25,40 24,20 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 82,50 ____ ____

Salamanca ____ 23,69 22,66 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 23,57 83,00 ____ ____

Araporc ____ 25,40 24,20 ____ ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 82,50 ____ ____

Salamanca ____ 23,81 22,77 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 23,57 82,50 ____ ____

Média	Mensal ____ 24,55 23,57 82,75 ____ ____

€/@*	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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