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Comissário Europeu da Agricultura
quer uma PAC mais moderna

“A PAC encaixa-se nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas, mas precisa de continuar a ser modernizada”. Quem o diz é
Phil Hogan, Comissário Europeu para
a Agricultura, que marcou presença no
Forum for the Future of Agriculture, em
Bruxelas, para debater a Política Agrícola Comum da União Europeia.
De acordo com o irlandês, a PAC
tem sido um dos maiores exemplos de
sucesso da União Europeia, contudo
precisa de modernização e simplificação, aquela que tem sido, aliás, uma
das maiores batalhas do atual comissário para a Agricultura.
“A PAC tem garantido a segurança alimentar na Europa desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. Atualmente,
garante a segurança alimentar de milhões de pessoas muito para a além da
União Europeia e, apesar de todos os
objetivos de ajudar as pessoas a alimentarem-se a si próprias, continuará
a ser assim, pelo menos nas próximas
décadas”, defendeu Phil Hogan, referindo ainda que apesar de tudo isto,
as pessoas ainda têm a segurança
alimentar como “um dado adquirido” e
vão continuar “a exigir cada vez mais”.

Ainda assim, o responsável pela
pasta da Agricultura na União Europeia
sublinhou que a agricultura europeia
tem que estar adaptada ao século XXI,
com a alimentação e nutrição no centro
do debate e no centro das ações de todos os produtores agrícolas.
“Um sistema de produção agrícola que responde ao Acordo de Paris
e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas irá garantir uma agricultura mais resiliente,
baseada em ecossistemas mais saudáveis e um sistema de produção que
integre inovação e mais valor ao longo
de toda a cadeia, desde a produção ao
consumidor”, defendeu.
Hogan aproveitou ainda a ocasião para referir que apesar de terem
que ser apoiados, os agricultores europeus devem fazer mais para que a
União Europeia possa cumprir as suas
obrigações internacionais em termos
ambientais. “Os consumidores – que
somos todos nós – têm um papel a
desempenhar. Temos que ser mais exigentes e mais críticos”, concluiu.
Fonte: Vida Rural

Atendimento aos criadores em Bragança
Serão dias de atendimento aos criadores, no gabinete de Bragança, no mês
de maio, os dias: 12, 19 e 26.
A direção

Registo de nascimentos
Alterações

Como já é do conhecimento de todos, houve alterações a nível do registo de
nascimentos de bovinos. As Declarações
de Nascimentos (Mod255/DGAV) foram
descontinuadas, passando a ser feito o registo dos nascimentos exclusivamente via
eletrónica através do iDigital. Desta forma
qualquer criador poderá realizar os seus
registos eletronicamente através da conta pessoal do iDigital. Contudo alertamos,
como até agora tem acontecido, apenas
a secretaria técnica do Livro Genealógico
tem permissão para a validação de raça
MIRANDESA.
Neste sentido, de modo a não haver falhas no sistema de registos do Livro
de Nascimentos, que em muitas situações
tem levado a falhas nos pagamentos as
ajudas da Manutenção das Raças Autóctones alertamos para o seguinte:
1. Os criadores que não efetuarem
diretamente os registos de nascimentos

na conta pessoal do iDigital, deverão efetuar diretamente na ACBRM, quer na sede
em Malhadas, quer no local habitual em
Bragança, Vinhais e Macedo de Cavaleiros.
2. Os criadores que efetuarem os
registos de nascimentos através da conta
pessoal de iDigital e não autenticarem a
sua assinatura com a senha pessoal têm
de entregar na secretaria técnica do LG
cópia do registo de nascimento devidamente assinado. Só após a receção do registo assinado é que será inscrito o animal
no Livro de Nascimentos.
3. Os criadores que efetuarem os
registos de nascimentos em outras entidades deverão entregar, igualmente, na
secretaria técnica do LG cópia do registo
de nascimento devidamente assinado, só
sendo validada a inscrição no LG após receção da devida declaração.
O Secretário Técnico do LG
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Venda de animais
Francisco Mondragão – Caçarelhos - Vimioso
Vende 1 novilho. Telef. 273 559 282
João Choupina – Talhas Macedo de Cavaleiros
Vende 10 novilhas. Telem. 936 773 191
José Henrique Miranda – Argozelo – Vimioso
Vende 1 touro. Telem. 934 695 096
Maria de Lurdes Frutuoso – Deilão - Bragança
Vende 2 vacas e um touro. Telem. 962 840 712

Venda de cortiça

A direção da ACBRM informa que tem para venda cortiça na Quinta da Furna, junto a Vimioso. Neste sentido, este aviso é endereçado a todos os sócios que
pretendam apresentar propostas para compra, bem como para divulgação a outros
interessados não sócios.
A Direção

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Mogadouro e Vimioso
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Energias renováveis na agricultura

Iluminação de estábulos
António Morais¹; Nuno Martins²
¹Tel: 969 510 789, ²Tel.: 969 312 600
e-mail: sunsun@sunsun.pt

Uma das principais dificuldades
sentidas pelos agricultores e produtores pecuários da região é o facto de
as suas explorações se encontrarem
geralmente em locais isolados, condicionando o seu acesso à electricidade,
bem como a todas as funcionalidades
que dela advêm.
Tal como o administrativo que
trabalha num escritório, o agricultor
deve ter acesso a esse precioso recurso que potencia, seguramente, não só
a sua produtividade, mas também a
qualidade e segurança no trabalho.
Vejamos: tendo luz a qualquer
hora do dia, o agricultor pode começar
a desempenhar as suas tarefas diárias
mais cedo ou terminar mais tarde, não
estando dependente da claridade natural. Além disso, passa a evitar as ocasiões em que, apesar das condições,
se via obrigado a trabalhar no lusco-fusco ou na escuridão, garantindo assim um maior rigor na execução dos
afazeres, assim como uma maior segurança para si, para os seus animais
e até para a própria infra-estrutura. Um
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desses casos, tão frequente, são os
partos nocturnos – se o estábulo estiver iluminado, o trabalho do agricultor torna-se mais fácil e as vacas são
melhor acompanhadas, contribuindo
assim, também, para o tão importante
bem-estar animal.
Ainda que os geradores dêem
resposta a estas limitações, representam uma solução problemática, devido
à sua dispendiosidade a médio-longo
prazo, bem como ao carácter poluente
dos combustíveis utilizados, que contribui para a degradação do meio ambiente.
Assim, a alternativa que, resolvendo as dificuldades acima expostas,
é mais equilibrada, económica, ecológica e prática, é a instalação de painéis
fotovoltaicos que transformam a luz solar em energia eléctrica para auto-consumo. Feito um primeiro investimento
num equipamento durável, deixam de
existir outros gastos inerentes, e o agricultor passa a ter acesso contínuo a
electricidade proveniente de uma fonte
de energia limpa: o sol.

