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Novo	Espaço	Comercial	Para	a	Agricultura	e
Pecuária.

É	 com	 satisfação	 que	 a	 Associação	 de	 Criadores	 de

Porco	 Alentejano	 (ACPA)	 anuncia	 a	 abertura	 de	 um

espaço	comercial	onde	poderá	adquirir	material	variado,

a	preços	bastante	atrativos,	para	a	sua	atividade	agrícola

e	pecuária.	

O	 espaço	 pertence	 à	 Pacoop,	 CRL	 e	 resulta	 de	 uma

parceria	 estabelecida	 com	 a	 OVIPOR	 e	 a	 COVAP.

Informamos,	ainda,	que	poderá	 realizar	encomendas	de

rações	 para	 suínos,	 ovinos,	 bovinos	 e	 caprinos	 com	 o

aconselhamento	e	garantia	da	COVAP.

Brevemente	teremos	também	disponíveis	outras	marcas.

Faça	uma	visita.	O	espaço	está	localizado	no	edifício	da

ACPA

	

PLANO	DE	INTERNACIONALIZAÇÃO	PARA	O
MONTADO	DE	SOBRO	E	CORTIÇA	E	PARA
TODA	A	REGIÃO.	COMO	PODEMOS	APOIÁ-
LO	A	VALORIZAR	O	QUE	É	NOSSO.

No	passado	dia	12	de	Setembro	 teve	 lugar	no	auditório

da	 Biblioteca	 Municipal	 de	 Ourique	 sessão	 de

apresentação	 da	 Marca	 “MONTADO	 DE	 SOBRO	 E

CORTIÇA”	 promovida	 pelo	 PROVERE/Município	 de

Coruche,	 com	 o	 mote	 “PLANO	 DE

INTERNACIONALIZAÇÃO	 PARA	 O	 MONTADO	 DE

SOBRO	E	CORTIÇA	E	PARA	TODA	A	REGIÃO.	COMO

PODEMOS	APOIÁ-LO	A	VALORIZAR	O	QUE	É	NOSSO

	 	 		

	 	 		



.	

Esta	iniciativa	visou	apoiar	a	dinamização	e	a	valorização

do	território	e	do	recurso	endógeno	a	nível	internacional,

e	 teve	 como	 principal	 público	 alvo:	 parceiros,	 agentes

económicos	e	agentes	turísticos.

Em	 Ourique	 realizou-se	 com	 o	 apoio	 Município	 de

Ourique,	Associação	de	Criadores	do	Porco	Alentejano	e

Projecto	Orika-te	3G/Esdime.

	

Feira	Internacional	Ganadera

Zafra	fica	situada	na	extremadura,	uma	cidade	de	raízes

históricas	que	atualmente	mostra	um	grande	crescimento

e	é	um	dos	lugares	mais	famosos	desta	região.

Anualmente	dá	palco	à	Feira	 Internacional	de	Ganadera

que	recebe	mais	de	um	milhão	e	meio	de	visitantes	e	é

uma	das	mais	importantes	do	sector.

	

O	 presidente	 da	 ACPA,	 Eng.	 Nuno	 Faustino,	 foi

convidado	 para	 participar	 na	 entrega	 de	 Prémios	 do

XXXIII	CONCURSO	NACIONAL	DE	GANADO	PORCINO

SELECTO	 IBÉRICO,	 onde	 estiveram	 a	 concurso	 os

melhores	 exemplares	 da	 raça	 do	 nosso	 país	 vizinho.	 A

organização	 do	 concurso	 esteve	 a	 cargo	 na	 nossa

congénere	 espanhola,	 AECERIBER	 –	 Asociación

Española	de	Criadores	de	Cerdo	Ibérico.

	

	

	 	 		

	 	 		

	 	 		



CAMPANHA	DE	MONTANHEIRA	2018	|	2019:
DATAS	E	PROCEDIMENTOS	NORMA	DE
CALIDAD

Inicia-se	 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	 20	 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.

	

	 	 		



	

Peste	Suína	Africana

Em	 meados	 do	 mês	 de	 Setembro	 a	 Direção	 Geral	 de

Alimentação	e	Veterinária	(DGAV)	fez	circular	informação

para	sensibilização	e	divulgação	da	Peste	Suína	Africana

(PSA)	 é	 uma	 doença	 erradicada	 há	 vários	 anos	 em

Portugal,cujo	 o	 “reaparecimento	 e	 expansão	 	 seriam

	 dramáticos	 para	 toda	 a	 cadeia	 suinícola	 e	 sectores

associados	 uma	 vez	 que	 para	 alem	 de	 causar

mortalidade	 expressiva	 em	 suínos	 domésticos	 e

silvestres	 impede	 imediatamente	 e	 por	 tempo

indeterminado	 mas	 sempre	 longo	 	 o	 comercio

local/regional/	nacional	 /	 intra	comunitário	e	para	países

terceiros	 de	 suínos	 vivos	 e	 de	 todos	 os	 seus	 produtos

incluindo	 carne	 e	 transformados	 de	 carne	 “A	 DGAV

alerta,		ainda,		que	PSA	é	“uma	doença	que	atinge	todos

os	 suídeos	 (domésticos	 ou	 selvagens)	 não	 se

transmitindo	 aos	 humanos.	 O	 vírus	 da	 PSA	 pode	 ser

facilmente	 transmitido	 por	 contato	 direto	 entre	 suínos	 e

javalis	 e	através	de	material	 contaminado	com	o	vírus	 (

viaturas,	vestuário,	calçado)	e	por	restos	de	cozinha	e	de

mesa	 deixados	 ao	 alimentos	 alcance	 dos	 animais.	 A

doença	 não	 constitui	 risco	 para	 saúde	 pública,	 sendo

relevante	 pelos	 seus	 enormes	 impactos	 na	 saúde	 dos

animais	e	económico.”	

Informa-se	para	“facto	de	esta	doença	ser	de	notificação

obrigatória,	 devendo	 qualquer	 sinal	 de	 suspeita	 da

doença	 ser	 de	 imediato	 comunicado	 aos	 serviços	 da

DGAV	 (aparecimento	 súbito	 de	manchas	 avermelhadas

nos	 pavilhões	 auriculares	 e	 outras	 zonas	 de	 declive	 do

corpo	 do	 animal,	 febre	 elevada,	 mortalidade	 súbita	 e

	 	 		



progressivamente	 mais	 elevada,	 hemoptise,	 	 melena,

hematúria	e	tosse).”

	

Saiba	mais	AQUI

	

	

	

Suinicultores	com	mais	mercado	para
exportar:	Coreia	do	Sul	e	Cambodja

A	Coreia	do	Sul	é	o	mais	recente	mercado	para	exportar

carne	 suína,	 segundo	 o	 Ministério	 da	 Agricultura	 este

mercado	 “representa	 um	 	 potencial	 de	 50	 milhões	 de

consumidores,	 que	 se	 somam	 aos	 15	 milhões	 de

consumidores	do	mercado	do	Camboja”.

As	 empresas	 interessadas	 podem,a	 partir	 de	 agora

contatar	 as	 Direções	 de	 Serviços	 de	 Alimentação	 e

Veterinária	 da	 sua	 Região	 (DSAVR)	 	 a	 fim	 de

conhecerem	os	requisitos	aplicáveis	à	exportação.	

		

Pagamentos	IFAP	/	Calendário	Indicativo
Referente	ao	Mês	de	Outubro
	
	

QCA	I	-	MEDIDAS	FLORESTAIS	DO	R.2328/91 31	de	Outubro

PRÉMIO	POR	VACA	EM	ALEITAMENTO 31	de	Outubro

PRÉMIO	POR	VACA	LEITEIRA 31	de	Outubro

PRÉMIO	POR	OVELHA	E	CABRA 31	de	Outubro

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	TOMATE	PARA	TRANSFORMAÇÃO 31	de	Outubro

PAGAMENTO	ESPECÍFICO	POR	SUPERFÍCIE	AO	ARROZ 31	de	Outubro

REGIME	DA	PEQUENA	AGRICULTURA 31	de	Outubro

PAGAMENTO	PARA	OS	JOVENS	AGRICULTORES 31	de	Outubro

REGIME	DE	PAGAMENTO	BASE 31	de	Outubro

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

M7.6.2	CULTURAS	PERMANENTES	TRADICIONAIS	-	DOURO	VINHATEIRO 31	de	Outubro

M7.6.1	CULTURAS	PERMANENTES	TRADICIONAIS	-	OLIVAL	TRADICIONAL 31	de	Outubro

M7.4	CONSERVAÇÃO	DO	SOLO 31	de	Outubro

M7.2	PRODUÇÃO	INTEGRADA	Adiantamento 31	de	Outubro

	 	 		

	 	 			 	 		

https://youtu.be/eyQ4t1wHl2M


M7.1	AGRICULTURA	BIOLÓGICA 31	de	Outubro

REEMBOLSO	DA	DISCIPLINA	FINANCEIRA 15	de	Outubro

	

	

COTAÇÕES	SUÍNOS	/	SETEMBRO	2018

Setembro

SEMANA

03.09.2018

10.09.2018

17.09.2018

24.09.2018

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 88,00 ____ ____

Salamanca ____ 23,69 22,66 ____ ____ ____

Média ____ 24,55 24,25 88,00 ____ ____

Araporc ____ 24,55 24,25 ____ ____ ____

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

Salamanca ____ 23,69 22,66 ____ ____ ____

Média ____ 24,26 23,59 88,00 ____ ____

Araporc ____ 25,48 24,25 81,00 ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,69 22,66 ____ ____ ____

Média ____ 24,57 23,59 84,50 ____ ____

Araporc ____ 25,48 24,25 81,00 ____ ____

Extrematura ____ 24,55 23,85 88,00 29,50 ____

Salamanca ____ 23,58 22,54 ____ 33,58 ____

Média ____ 24,54 23,55 84,50 31,54 ____

Média	Mensal ____ 24,48 23,57 86,25 30,52 ___

€/@*	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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