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Ministro da Agricultura anuncia
Conselho de Acompanhamento da
Revisão da PAC
Seguiu já para publicação o
Despacho do Ministro da Agricultura
que cria o Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola
Comum, que tem por missão identificar
principais desafios e contribuir para a
formulação das opções nacionais em
relação ao futuro da PAC pós-2020.
Capoulas Santos considera “fundamental, no contexto atual, criar as
condições indispensáveis a uma reflexão aprofundada sobre os desafios que
a Agricultura Portuguesa terá de enfrentar no futuro, assim como os pressupostos de uma estratégia que suporte
e oriente a política agrícola nacional no
quadro da futura PAC no período pós
2020”, como se pode ler no preâmbulo
do Despacho ministerial. Por esse motivo, o Ministro decidiu criar “um órgão
de consulta para apoiar o ministério na
formulação da posição nacional sobre
o futuro da Política Agrícola Comum”.
Trata-se de uma estrutura que se

caracteriza pela sua componente técnica independente, com recurso a destacados especialistas na matéria e uma
componente de diálogo e auscultação
permanente do setor agrícola através
das suas organizações mais representativas.
Participam ainda nas reuniões
do Conselho, um Representante da
Região Autónoma dos Açores e um Representante da Região Autónoma da
Madeira.
O Conselho será presidido pelo
Ministro da Agricultura, que anunciou
hoje a criação e a composição da estrutura, durante a Audição Regimental
na CAM – Comissão de Agricultura e
Mar da Assembleia da República. Capoulas Santos informou os Deputados
que está em causa “procurar uma posição consensual e bem alicerçada relativamente à posição portuguesa nas futuras negociações da reforma da PAC”.
Fonte: Diario-agrário

Atendimento aos criadores em Bragança
Serão dias de atendimento aos criadores, no gabinete de Bragança, no mês
de junho, os dias: 2, 16 e 30.
A direção

“Febre da Carraça”

O nome “Febre da Carraça” é
comumente utilizado no campo para
designar o conjunto de sintomas provocados pela presença de hemoparasitas
(parasitas do sangue), transmitidos aos
bovinos pela picada de parasitas como
as carraças. É uma doença distribuída
mundialmente, de difícil controlo e que
provoca graves prejuízos económicos
em diversos países, sendo, em algumas situações, um risco para a saúde
humana.
Os Vectores
A carraça é o principal vetor para
a transmissão das hemoparasitoses.
Em Portugal existem doze espécies
diferentes de carraças que afetam os
bovinos. Os ixodídeos são os vetores
mais comuns. Estes parasitas passam
por curtos períodos nos hospedeiros
para se alimentarem, sendo classificadas como carraças de um, dois ou três
hospedeiros, dependendo do número
de hospedeiros que necessitam de se
alimentar para completar o seu ciclo
evolutivo. A sua distribuição depende
essencialmente de fatores ambientais,
como o clima e vegetação, sendo mais
propícias em climas temperados e secos e em regiões de pastagem natural.
Dentro das hemoparasitoses,
em Portugal, as mais comuns são a
Anaplasmose (causada pela bactéria
Anaplasma spp.), a Theileriose (Theileria spp.) e a Babesiose (Babesia spp.).
Estas doenças particularizam-se pelo
carácter heteroxeno dos seus agentes,
uma vez que se transmitem por meio
de um agente vetor, provocando lise

dos eritrócitos (destruição dos glóbulos
vermelhos), em consequência da multiplicação do parasita no seu interior.
Dessa forma e, sendo Portugal
um país com clima e vegetação favoráveis ao desenvolvimento destes vetores, uma forma de controlar a “Febre
da Carraça” é atuando nos principais
transmissores da doença
Sinais Clínicos
São variados, mas de uma maneira geral, os animais apresentam
anemia, icterícia, desidratação, febres
altas, anorexia (perda de apetite), astenia (fraqueza, sem perda real da capacidade muscular) e prostração/apatia.
No caso da Babesiose salienta-se ainda uma marcada hemoglobinúria (urina
de cor vermelha) e o mau estado geral
dos bovinos infetados. Na Theileriose,
por sua vez, o sinal clínico mais evidente é uma linfodenopatia generalizada
(aumento dos nódulos linfáticos). No
exame clínico são evidentes a taquicardia (ritmo cardíaco rápido ou irregular),
tempo de repleção capilar aumentado
e, em certos casos, dispneia (dificuldade em respirar). Os sinais clínicos dependem ainda da idade do animal.
Fatores de Risco
Fatores como a mudança de clima, a densidade populacional, o não
tratamento dos terrenos, a movimentação de animais, a não realização de
quarentena a animais novos na exploração, aliados a uma má política de
desparasitação dos animais (menos
frequente do que as necessidades
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“Febre da Carraça” (Cont.)
reais da exploração) e de situações de
stress nos animais, influenciam negativamente no aparecimento e disseminação da “Febre da Carraça”. Estudos
recentes indicam que a presença de
ungulados silvestres (como por exemplo cervídeos e javalis) podem afetar
negativamente o controlo da doença,
pois podem funcionar como reservatórios de parasitas. Estes animais podem
intervir na epidemiologia destas doenças, permitindo a sobrevivência dos hemoparasitas e dos vetores.
Controlo e prevenção
O controlo é importante, tornando-se vantajoso, não só do ponto de
vista produtivo e comercial (por exemplo, na certificação de produtos ou na
otimização da produção leiteira ou de
carne), mas também do ponto de vista
da saúde pública, uma vez que algumas destas doenças são zoonóticas
(doenças que podem ser transmitidas entre os animais vertebrados e o
homem). O tratamento dos terrenos
com acaricidas, a rotação de pastos
(mudança de animais para outros terrenos), a desparasitação dos animais
(quando se justifica ou existem casos
de animais infetados, pelo menos duas
vezes por ano ou quando os animais
mudam de pasto, preferencialmente
com produtos de longa ação “pour on” e
em alturas de maior atividade das car-

raças, como o início da primavera e o
final do verão), a colocação em quarentena, de animais novos na exploração,
a vacinação dos animais, são medidas
de prevenção que podem ser adotadas
pelos produtores, mesmo que os vetores não sejam visíveis. Em casos de
surtos de doença, os animais afetados
devem ser tratados e os demais sujeitos a tratamento preventivo.
Realidade Portuguesa
A ocorrência de hemoparasitoses em bovinos encontra condições
propícias em Portugal, sobretudo em
regiões com clima quente e seco, e por
serem zonas onde as distribuições geográficas dos vetores se sobrepõem frequentemente, possibilitando a ocorrência de ciclos de vida de vários vetores.
Considerando-se Portugal uma região
endémica, a doença clínica não deverá
ser tão frequente, mas a percentagem
de animais portadores é elevada, pelo
que justifica que os investimentos sejam feitos, não só no tratamento etiológico ou erradicação dos vetores, mas
também no controlo integrado das diferentes hemoparasitoses.
Cabe portanto ao criador apostar, principalmente na prevenção e num
diagnóstico rápido. É sempre melhor
prevenir do que remediar!
Fonte: AGROTEC

3

Recolha de cadáveres
em áreas remotas
O
Regulamento
(CE)
n.º
1069/2009, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de outubro, e repetitivas alterações, define as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e
produtos derivados não destinados ao
consumo humano.
Este regulamento prevê no seu
artigo 16.º e seguintes a possibilidade
dos Estados -membros, mediante a
verificação do cumprimento de determinados requisitos, autorizarem, em
determinadas situações, outras formas
alternativas de eliminação dos cadáveres e de outros subprodutos animais,
que não as previstas nos seus artigos
12.º, 13.º e 14.º
Uma das formas previstas consiste, desde logo, na possibilidade de
enterramento de cadáveres de animais
de companhia e de equídeos. Também
é possível autorizar o enterramento dos
animais de espécies pecuárias no local
do estabelecimento ou a sua destruição por outros meios que sejam considerados seguros face aos riscos para a
saúde pública e animal, em áreas classificadas como remotas, nos termos do
artigo 19.º do Regulamento.
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A delimitação das áreas remotas, para este efeito, tem em consideração nomeadamente a distância às
unidades de transformação e/ou eliminação, as dificuldades de acesso, pelas condições orográficas de certas zonas do território, bem como as áreas de
baixa densidade animal, onde o custo
da recolha dos cadáveres dos animais
mortos nos estabelecimentos é mais
elevado e desproporcionado face aos
eventuais riscos e benefícios sanitários.
Tendo em conta a classificação
de área remota do Nordeste Transmontano e Alto Douro, de acordo com
o Despacho n.º 3844/2017, ficam aqui
incluídos cinco concelhos do solar da
raça bovina mirandesa:
Bragança, Miranda do Douro,
Mogadouro, Vimioso e Vinhais.
Deste modo, a partir do próximo
dia 8 de junho, os animais que morrerem na exploração com idade inferior
a 48 meses, deverão ser enterrados.
Apenas será necessário solicitar a recolha de cadáveres pelo CIRCA quando se trata de animais com idade superior a que acima se indica.
Fonte: DGAV
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Pedido único de ajudas 2017 - prazo
prorrogado para 31 de maio
No seguimento da decisão da
Comissão Europeia, de permitir aos
Estados Membros a prorrogação do
prazo para aceitação de candidaturas
ao Pedido Único 2017, o IFAP, em articulação com as Organizações protocoladas, decidiu prorrogar o prazo de
receção, para o Continente e Região
Autónoma da Madeira, até ao próximo
dia 31 de maio.
Para além desta data, é possível a apresentação tardia do pedido de
ajuda durante mais 25 dias (até 25 de
junho) com penalização regulamentar
de 1% por cada dia útil, acrescida, no

caso do pedido de atribuição de direitos à reserva para pagamento RPB, de
3% por cada dia útil.
Relativamente aos pedidos de
pagamento dos Prémios à Manutenção e dos Prémios por Perda de Rendimento no âmbito da Medida da Florestação das Terras Agrícolas - RURIS,
bem como os Projetos de Arborização
instalados ao abrigo do Reg. (CEE) n.º
2080/92 e Reg. (CEE) n.º 2328/91 a
entrega tardia não tem qualquer penalização.
Fonte: IFAP

Concursos concelhios de bovinos
de Raça Mirandesa
Vinhais - 20 de maio - sábado
Macedo de Cavaleiros - 20 de maio - sábado
Mogadouro - Tó - 10 de junho - sábado
Miranda do Douro - Malhadas - 24 de junho - sábado
Vimioso - 10 de agosto - quinta-feira
Bragança - 21 de agosto - segunda-feira
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Calendário indicativo de pagamentos das ajudas do Pedido Único (Datas previsionais)

Continente — Campanha 2016

Pagamento
Previsto até ao dia

AJUDA / APOIO
ANO 2017
Junho
RPB - Regime de Pagamento Base - 2ª prestação

30 junho 2017

PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - 2ª prestação

30 junho 2017

Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas - Greening
2ª prestação

30 junho 2017

RPA - Regime de Pequena Agricultura - 2ª prestação

30 junho 2017

Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª prestação

30 junho 2017

Prémio por Vaca Leiteira - 2ª prestação

30 junho 2017

Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª prestação

30 junho 2017

Acréscimo de 0,10 euros por kg
carne comercializada
aos produtores
No seguimento dos resultados
operacionais obtidos no ano de 2016,
a direção da Cooperativa Agropecuária
Mirandesa, CRL aprovou em reunião
de direção (ata 5/2017) um aumento de
0.10 euros por Kg de carne comercializada pelos produtores nas categorias
de vitelo mamão e vitelo desmamado.

O acréscimo será atribuído aos
criadores aderentes independentemente de possuírem títulos de Participação
(comercialização).
A entrada em vigor do referido
acréscimo será aplicada aos animais
abatidos a partir de maio de 2017.
A Direção

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Mogadouro e Vimioso
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Declaração de cobrição
De acordo com Programa de
Conservação e Melhoramento Genético Animal (IFAP) bem como pelo
Regulamento do Livro Genealógico
as Declarações de Cobrição são uma
obrigação dos criadores aderentes ao
Livro Genealógico.
Na sequência do que foi que tem
vindo a ocorrer e do regulamento em
vigor, os Criadores que têm 1 ou mais
touros tem obrigatoriedade de comunicar semestralmente os machos que
possuem como sementais. Assim informamos que vão ser emitidas novas Declarações em 1 de Junho, para serem
assinadas, de acordo com o seguinte:
1. Para Criadores que têm explorações e residência fora do solar da
raça, enviaremos as respetivas
declarações por correio. O Criador
verifica, assina se estiver conforme, e remete para a sede da Associação, no prazo de 10 dias.
2. Os Criadores com exploração nos
concelhos de Miranda do Douro;
Mogadouro e Vimioso, vão à sede
da Associação assinar a sua Declaração, entre o dia 1 e o dia 9 de
Junho.
3. Os Criadores do Concelho de Macedo de Cavaleiros vão assinar a
sua Declaração a Macedo, na Feira de 6 de junho.
4. Os Criadores do Concelho de Vi-
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nhais vão assinar a sua Declaração a Vinhais, na Feira de 9 de
junho.
5. Os Criadores do Concelho de Bragança vão assinar a sua Declaração a Bragança, nas feiras de 2 de
junho.
6. Os criadores que apenas possuem
um grupo de vacas em linha puras
deverão assinalar as fêmeas pertencentes a este.
O número de DB atribuído a esta
Declaração de Cobrição entrará em vigor nove meses após ser assinada ou
seja, a 1 de Março de 20118. Como já
referimos para a DB anterior, para evitar confusão, só é enviada a carta em
que é referido o número atribuído à Declaração de Cobrição em Grupo, uns
dias antes de a mesma ser utilizada
nas comunicações de parição.
Mais se informa que todos os
outros criadores em cujo sistema de
cobrição das vacas seja a inseminação
artificial ou a monta dirigida, tem por
obrigação comunicar as cobrições.
O incumprimento deste registo
zootécnico poderá determinar que a
cria nascida de uma vaca em que a cobrição não foi declarada não lhe ser validada a raça como MIRANDESA mas
apenas CARNE INDETERMINADA.
O Secretário do Livro – Válter Raposo

