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Governo cria linha de crédito
para produtores pecuários
afetados pela seca
Já foi assinada a portaria que
estabelece as condições de acesso a
uma nova linha de crédito para ajudar
os produtores pecuários afetados pela
seca e que tem um valor global de 5
milhões de euros. De acordo com o Ministério da Agricultura, “em causa estão
apoios destinados à alimentação animal”, uma vez que “a situação de seca
extrema ou severa em que Portugal
continental se encontra, devido à quase total ausência de chuva, tem impedido o normal desenvolvimento de pastagens e forragens, com repercussões
diretas no setor pecuário e na apicultura, podendo, mesmo, colocar em causa
a manutenção dos respetivos efetivos”.
A medida “linha de crédito garantida para minimização dos efeitos
da seca 2017 – Alimentação Animal”
destina-se a apoiar necessidades de
tesouraria e é dirigida aos operadores de produção animal que exerçam
as atividades de bovinicultura, caprinicultura, ovinicultura, equinicultura,
assinicultura, suinicultura em regime
extensivo e apicultura e tem como objetivo compensar o aumento dos custos de produção resultantes da seca,

nomeadamente os custos relativos à
alimentação animal devido à escassez
de pastagens e forragens e de algumas
espécies vegetais.
O montante individual de crédito
garantido a conceder por beneficiário
pode ir até aos 15 mil euros, sendo o
cálculo feito com base nos seguintes
valores: 180 euros, por fêmea das espécies bovina, equina e asinina, como
idade superior a 24 meses; 40 euros,
por fêmea das espécies ovina e caprina, com idade superior a 12 meses;
120 euros, por fêmea reprodutora da
espécie suína, em regime extensivo; e
5 euros por colmeia.
Esta medida vem juntar-se a
outras que o Governo tem vindo a implementar nos últimos meses como
resposta à seca extrema que o país
atravessa: autorização para a utilização
das áreas de pousio para pastoreio,
para assegurar a alimentação do gado;
e adiantamento do pagamento de 70%
dos apoios comunitários, que permitirão distribuir cerca de 400 milhões de
euros aos agricultores.
Fonte: Vida Rural

A cultura do azevém
O azevém é uma gramínea forrageira, caracterizada pela sua elevada
produção, facilidade de ressemeadura natural e rápida instalação, sendo
também uma cultura muito apetecível
pelos animais. É uma cultura que pode
ser plantada em solo preparado, como
cobertura de inverno ou ser intercalada
com o milho. No Outono é explorada
em cortes múltiplos para consumo em
verde ou para fenação ou ensilagem.
O azevém tem preferência por
solos profundos, húmidos e férteis, e
por climas temperados. Não tolera a
seca, mas pode ser cultivada em solos
pesados e suportar encharcamento.
O pH do solo deve ser entre 6,2 e 6,8
para uma melhor produção, no entanto
tolera a moderada acidez. A germinação dá-se aproximadamente ao fim de
uma semana a dez dias, tendo um rápido estabelecimento e a sua grande capacidade de recrescimento após o corte lhe confere uma grande capacidade
de competir com eventuais infestantes.
As variedades com estabelecimento mais rápido permitem antecipar
o primeiro corte. Para um ritmo de cortes intenso devem-se escolher variedades de forte afilhamento e grande capacidade de rebentação após o corte.
No caso de o azevém não ser cultivado
como cultura intercalar do milho então deve-se decidir por variedades de
maior perenidade. O azevém perene é
mais persistente que o anual. As variedades tetraploides têm a folhas mais
amplas, tendem a serem mais altas e
menos densas, são adequadas para
serem cultivadas em misturas com outras forrageiras. São mais digestíveis e
tem mais açúcares solúveis. Porém, as
variedades diploides são geralmente
mais persistentes e mais tolerantes ao
pisoteio do pastoreio.
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A preparação do solo depende
das condições do terreno, do grau de
infestação e da cultura anterior. Quando a cultura do azevém sucede à do
milho, para obter uma boa cama é suficiente a mobilização superficial com
gradagens. Se a parcela não foi cultivada anteriormente e existem plantas
infestantes, é necessário fazer a lavoura e gradagens antes da sementeira. A
sementeira deve-se fazer o mais cedo
possível no Outono, sobretudo quando se pretendem fazer vários cortes. A
distribuição da semente pode ser manual ou mecânica, com um distribuidor
centrífugo. A fertilização azotada é de
grande importância, quer pela elevada
resposta do azevém, quer pelos riscos
de perdas, quer pela possibilidade de
a cultura desempenhar uma função de
recuperação do azoto disponível ou
excedente da cultura que a precede. A
fertilização deve ser fracionada, tanto
mais quanto maior o número de cortes,
mais elevada no arranque para o crescimento do último corte. Deve-se ter
em conta os resultados das análises de
terra, sobretudo na altura da instalação.
A produção em verde (exclusivamente) faz-se durante o período
vegetativo, entre o afilhamento e o encanamento, com cortes sucessivos. Se
a sementeira for cedo, pode-se fazer o
primeiro corte cerca de mês e meio depois. O intervalo entre os cortes seguintes deverá ser de 3 a 4 semanas, para
permitir uma rebentação adequada da
cultura depois de cada corte. Para produção em verde e conservação faz-se
um último corte para fenação ou ensilagem, após vários cortes em verde.
Neste caso, a exploração em verde não
deve ultrapassar a fase de emborrachamento, isto é, quando o esboço da es-

A cultura do azevém (Cont.)
piga está a 10-15 cm de altura do solo.
O período do corte para conservação
situa-se entre o início do espigamento
e o pleno espigamento, não devendo
ultrapassar o início da floração. Para
a produção de silagem, o corte deverá
ser feito no início do espigamento, não

devendo ultrapassar o espigamento
médio. Para a produção de feno, o corte deve ocorrer entre o início e o fim do
espigamento, de preferência utilizando
uma gadanheira acondicionadora, para
que o tempo de secagem seja mais rápido.
Fonte: AAIP

Atendimento aos criadores em Bragança
Serão dias de atendimento aos criadores, no gabinete de Bragança, no mês
de novembro, os dias: 3, 17 e 24.
A direção

Venda de animais
Bárbara Neto – Vilar Tropim - Figueira de Castelo Rodrigo
Vende a totalidade do efetivo - Telem. 912 214 716
João Daniel Moura – Cortiço - Montalegre
Vende a totalidade do efetivo - Telem. 963 424 095

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Mogadouro e Vimioso
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XIV Concurso Nacional Pecuário

Feira dos Santos 2017

Raças Barroçã, Maronesa e Mirandesa
Dia 31 de outubro de 2017 - 10h00
REGULAMENTO
Artigo 1.º
Artigo 4.º
O XV Concurso Nacional de
A classificação morfológica terá
Raça Barrosã, Maronesa e Mirandesa
início às 10h00, competindo ao Júri de
é promovido pela Câmara Municipal de
classificação promover a pontuação
Chaves, ACISAT, Associação dos Criados animais em harmonia com as tabedores de Bovinos da Raça Barrosã, Aslas em vigor.
sociação da Raça Maronesa e Associaa) A distribuição dos prémios terá
ção da Raça Mirandesa.
lugar, no recinto, logo que terminem os
O referido concurso, efetuar-setrabalhos do Júri de classificação.
-á no dia 31 de Outubro de 2017 pelas
Artigo 5.º
10h00, no fosso do Forte de S. NeuOs animais pertencentes ao Estel, sob a orientação e regulamentação
tado não podem concorrer a prémios
da Direção-Geral de Alimentação e Vepecuniários.
terinária (DGAV).
Artigo 6.º
Artigo 2.º
O concurso abrange as seguinA inscrição dos bovinos será efetes classes:
tuada pelos proprietários interessados,
1ª Classe – Touros a partir dos 3
no local do concurso até às 9h00 ou dianos
retamente na Secretaria Técnica do Li2ª Classe – Novilhos dos 2 aos 3
vro Genealógico das respetivas raças:
anos
Barrosã (AMIBA) – Tel. 253 689
3ª Classe – Novilhos até aos 2
020
anos
Maronesa – Tel. 259 375 946
4ª Classe – Vacas a partir dos 3
Mirandesa – Tel. 273 438 120
anos com parto
Artigo 3.º
5ª Classe – Novilhas dos 2 aos 3
Os animais inscritos deverão dar
anos sem parto
entrada no recinto do Concurso, até às
6ª Classe – Novilhas até aos 2
9h30 do dia 31 de Outubro.
anos
a) Os proprietários dos bovinos
7ª Classe – Juntas de vacas
deverão apresentar a Guia de Circu8ª Classe – Juntas de bois
lação emitida na plataforma Idigital no
Artigo 7.º
ato da admissão a concurso, contendo
A idade dos animais de raça
a seguinte informação:
autóctone é fixada face à inscrição no
Destino de exploração – Centro
Livro Genealógico, através de docude Agrupamento de Chaves, Concurmento emitido pela Secretaria do Livro
so Pecuário
Genealógico.
N.º de contribuinte – 501 205 551
Artigo 8.º
Marca de exploração – EB2AA
A admissão dos animais estará
Morada – Chaves
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XIV Concurso Nacional Pecuário (Cont.)
sujeita ao controlo da documentação
sanitária a efetuar pelo Médico Veterinário nomeado para o efeito.
Artigo 9.º
O Júri será constituído por elementos pertencentes às respetivas associações.
Artigo 10.º
Os donos dos animais, deverão
prestar todos os esclarecimentos que
pelo Júri forem solicitados sob pena de
serem excluídos do concurso.
Artigo 11.º
Das decisões do Júri não haverá
recurso.
Artigo 12.º
O Presidente do Júri em conjunto

com os representantes da organização
resolverá pela forma mais conveniente
todas as dificuldades e omissões que
surgirem.
Artigo 13.º
A Organização do concurso
não se responsabilizará por qualquer
acidente que possa ocorrer durante o
mesmo.
Artigo 14.º
Os animais concorrentes deverão ser propriedade dos seus apresentadores.
Artigo 15.º
Os animais a concurso só poderão concorrer a uma das classes.

Calendário indicativo de pagamentos das ajudas do Pedido Único (Datas previsionais)

Continente — Campanha 2017
AJUDA / APOIO

Pagamento
Previsto até ao dia

ANO 2017
OUTUBRO
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas
- Adiant. 75%

31 outubro 2017

M 7.1 - Agricultura Biológica - Adiant. 75%

31 outubro 2017

M 7.2 - Produção Integrada - Adiant. 75%

31 outubro 2017

M 7.4 - Conservação do Solo - Adiant. 75%

31 outubro 2017

M 7.6 - Culturas Tradicionais Permanentes - Adiant. 75%

31 outubro 2017

RPB - Regime de Pagamento Base - Adiant. 70%

31 outubro 2017

PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - Adiant. 70%

31 outubro 2017

RPA - Regime de Pequena Agricultura - Adiant. 70%

31 outubro 2017

Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 70% (3

31 outubro 2017

QCA I - Medidas Florestais do Reg.2328/91 - Prémio por Perda de
Rendimento

31 outubro 2017
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Ficha Técnica
Diretor: João Baptista Choupina
Coordenador: Valter Raposo
Diretor Gráfico: Atilano Suarez
www.mirandesa.pt
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Condições sanitárias para
participação de bovinos em
exposições e concursos
1. Os animais deverão estar identificados e circular segundo o Decreto-Lei
n.º 142/06 de 27 de julho, nomeadamente com duas marcas auriculares, e acompanhados dos seguintes
documentos (Edital DGV N.º 44 - Febre Catarral Ovina “Língua Azul”, de
24/04/17):
• Passaporte individual (mod. 241-B/
DGV);
• Guia
de
trânsito
eletrónico
(mod.1281/DGAV);
• Declaração de lavagem e desinfeção do veículo emitida por centro
de Lavagem e Desinfeção (válida
72 horas)
• Documento comprovativo da desinsetização dos animais e do
meio de transporte, onde conste o
produto utilizado, a data de aplicação e o responsável pela sua execução.
2. Os animais deverão ser provenientes de explorações oficialmente
indemnes de Brucelose (B4), Leucose (L4) e Tuberculose (T3) e

indemnes de PPCB, podendo ser
admitidos a concurso animais provenientes de explorações indemnes de Brucelose (B3) e, se provenientes de explorações indemnes
de Brucelose (B3) vacinados com
RB51, os animais tiverem sido vacinados há mais de 4 semanas, não
podendo de modo algum serem movimentados para outra exploração
com estatuto sanitário superior (B4).
3. Os animais com mais de 12 meses deverão ser sujeitos a testes de
pré-movimentação de Tuberculose
e Brucelose (RB+FC) nos 30 dias
anteriores ao movimento (42 dias
se seguidos, pela impossibilidade
de realizar antes novo teste de intra-dermotuberculinização).
4. O transporte dos animais deverá
respeitar as regras do bem-estar
animal (Reg. n.º 1/2005, Decreto-Lei
n.º 265/2007 de 24 de julho). O condutor do veículo deve exibir o Certificado Aptidão Profissional e o registo de transportador (proprietário do
veículo).
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XV Concurso Nacional Pecuário
Feira dos Santos 2017
Classe

Lugar

Barrosã

Maronesa

Mirandesa

Touros
A partir dos 3 anos

1º
2º
3º
4º
5º

100€ + Taça
80 € + Taça
50€ + Taça
40€
30€

100€ + Taça
80€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

100€ + Taça
80€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

Novilhos
Dos 2 aos 3 anos

1º
2º
3º
4º
5º

90€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

90€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

90€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

Novilhos
Até aos 2 anos

1º
2º
3º
4º
5º

80€ + Taça
70€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

80€ + Taça
70€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

80€ + Taça
70€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

Vacas
A partir dos 3
anos com parto

1º
2º
3º
4º
5º

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

Novilhas
Dos 2 aos 3 anos
sem parto

1º
2º
3º
4º
5º

120€ + Taça
80€ + Taça
60€ + Taça
40€
30€

120€ + Taça
80€ + Taça
60€ + Taça
40€
30€

120€ + Taça
80€ + Taça
60€ + Taça
40€
30€

Novilhas
Até aos 2 anos

1º
2º
3º
4º
5º

100€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

100€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

100€ + Taça
75€ + Taça
50€ + Taça
40€
30€

Junta de vacas

1º
2º
3º
4º
5º

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

Junta de bois

1º
2º
3º
4º
5º

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€

140€ + Taça
120€ + Taça
80€ + Taça
40€
30€
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