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Jovens Agricultores:
um desígnio nacional
Vai reabrir no próximo dia 1 de Junho o período
de submissão de candidaturas por parte de
Jovens Agricultores aos apoios previstos no
Proder. Estes apoios contemplam as ajudas financeiras
à primeira instalação, bem como à realização de
investimentos nas suas explorações.
No âmbito da 48ª Feira Nacional de Agricultura, que terá
lugar em Santarém entre os dias 4 e 12 de Junho, ocorrerão
Sessões de Divulgação sobre as novas regras dos apoios
destinados aos Jovens Agricultores e ainda será abordado
o tema Florestas.
Considerando por um lado as alterações introduzidas nas
respectivas condições de acesso e nos níveis de apoio e,
por outro lado, verificando-se pela primeira vez em contínuo
a abertura de um novo período para submissão de
candidaturas a um conjunto de medidas florestais, a
entidade responsável pela gestão do PRODER tem vindo a
promover iniciativas de clarificação junto dos potenciais
interessados na apresentação de Pedidos de Apoio:
associações, confederações, promotores, projectistas e
público em geral.
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ProDer - Acções 1.1.1 e 1.1.3 - Alterações regulamentares
A apresentação de um número muito significativo de candidaturas
ao prémio de 1ª instalação por parte de Jovens Agricultores, criou
naturais expectativas de desenvolvimento empresarial. Torna-se
assim recomendável a criação de mecanismos capazes de garantir
a geração desta mais-valia de forma duradoura e sustentável,
conforme referido na avaliação intercalar do Programa de
Desenvolvimento Rural.
Assim, nos termos da recente Portaria nº 184/2011 do MADRP,
a atribuição do prémio de 1ª instalação aos candidatos a Jovens
Agricultores, passa a ser atribuído em regime de co-financiamento
e associado aos investimentos previstos num plano empresarial
de desenvolvimento da exploração.
Outra modificação importante prende-se com a possível
elegibilidade de realização de pequenos investimentos de
transformação e comercialização dos produtos obtidos na
exploração agrícola, o que irá melhorar a respectiva valorização
e conferir acrescidas perspectivas de viabilidade e de rentabilidade
a muitos projectos de instalação na actividade.
Pela relevância destas e de outras alterações entretanto ocorridas
desde o início da regulamentação e aplicação do Programa,
justifica-se a republicação integral (DR, Iª Série, de 5 de Maio),
do Regulamento desta Acção 1.1.3 (Instalação de Jovens
Agricultores). Atendendo à natureza e importância dos apoios
previstos na Acção 1.1.1 (“Modernização e Capacitação das
Empresas”), integrada no Subprograma 1 (“Promoção da
Competitividade”), face às várias modificações legais já ocorridas,
procedeu-se também à republicação integral da Portaria
regulamentadora publicada inicialmente em Abril de 2008.
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Filarvina, Ldª
O investimento consistiu na instalação de um matadouro
localizado na freguesia de Febres, concelho de Cantanhede,
com uma linha com capacidade de abate de 350 leitões por
hora. A empresa pretende até ao ano cruzeiro alcançar uma
produção anual de abate de 240 000 leitões, o que
corresponde ao abate médio de 1 000 leitões por dia. Cerca
de 75% dos abates será efectuado no regime de prestação
de serviços a terceiros, sendo os restantes 25% destinados
à produção de carcaças, vendidas já embaladas em vácuo,
refrigeradas ou congeladas.

O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, António Serrano, visitou
recentemente algumas empresas do sector agrário
no distrito de Coimbra que, no seu conjunto, beneficiaram
de apoios ao investimento, num valor superior a 2,7 milhões
de euros, concretizados através de vários projetos aprovados
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER.

Maló Mixed Farming, Ld.ª
A exploração localiza-se em Tentúgal, no concelho de
Montemor-o-Velho, na zona “de monte” do Baixo Mondego.
A exploração, com cerca de 27 ha, foi criada no início dos
anos 80. Inicialmente orientada para a produção de bovinos
de carne, foi reconvertida para a produção de suínos no final
dos anos 90.
O investimento consistiu na remodelação de dois pavilhões
suinícolas com 477,6 m2 e 342,6 m2, para além da construção
de dois novos com 420 m2 e 675 m2, devidamente equipados.
Na visita constatou-se que a quase totalidade do investimento
aprovado já se encontra executado, prevendo-se a sua
conclusão a curto prazo.
A empresa utiliza um maneio em regime intensivo de ar livre,
tendo sido uma das primeiras da região a apostar na
recuperação da raça bísaro, com um efectivo inicial constituído
por 80 fêmeas reprodutoras registadas no livro genealógico.
Actualmente o efectivo reprodutor corresponde a 350 porcas,
todas inscritas no livro genealógico da raça bísara, sendo
objectivo dos promotores do projecto atingirem um efectivo
reprodutor de 390 fêmeas.
Em termos comerciais, a empresa Maló Mix Farming, Lda,
tem dado prioridade à diferenciação do produto - leitão
assado bísaro, através da consolidação de uma pequena rede
de clientes, designadamente restaurantes da Zona de Sintra
e Mealhada, que asseguram a compra de toda a produção.
Mais recentemente, foi desenvolvida uma parceria com a
empresa Filarvina, que gere o matadouro de leitões situado
na Zona industrial de Febres-Cantanhede e dispõe de fornos
de assar integrados com uma frota de distribuição ao domicílio,
sendo já uma realidade sólida a venda do leitão assado bísaro
proveniente da exploração.

Quinta do Celão
Esta empresa hortícola localiza-se nos chamados “Campos
do Bolão” no concelho de Coimbra e é gerida por um jovem
agricultor com formação de nível superior em Ciências
Agrárias, que se instalou na actividade em 1998.
O investimento consistiu na instalação de 5,61 ha de estufas
(3,7 ha verticais de 4 metros de pé direito e 1,9 ha de multituneis), orientado para a reconversão e instalação de controlo
ambiental em 2,3 ha de estufas, aquisição de 10,39 ha de
terreno de aluvião localizado no Baixo Mondego e sua beneficiação c/ nivelamento, drenagem e rede de rega. O restante
sistema produtivo (sem investimento) abrange 13,78 ha.
No ano cruzeiro e seguintes, a exploração conta ultrapassar
a produção de 2 630 toneladas de produtos hortícolas,
distribuídas por 18 a 20 referências, bem como atingir um
volume de vendas superior a 1 240 000 €, tendo a Sonae por
principal cliente.

A deslocação ministerial incluíu a visita ao Laboratório de Quimíca
Enológica da DRAPCentro instalado na Estação Vitivinícola da
Bairrada, estrutura vocacionada para o apoio à vitivinicultura
da região.
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Pastagens ganham prémio
BES Biodiversidade 2011
Lançado em 2008 pelo Banco Espírito Santo (BES) em
parceria com o CIBIO-Centro de Investigação em
Biodiversidade e Recursos Genéticos, o Prémio BES
Biodiversidade premeia anualmente projectos inovadores
de investigação, conservação e gestão da diversidade
biológica em Portugal. Este ano, o júri atribuiu um primeiro
prémio à empresa Fertiprado, responsável pela produção
de sementes para pastagens que permitem produzir erva
de melhor qualidade e a menor custo, num projecto que
“representa um importante ganho para a valorização da
biodiversidade em Portugal”.
Tendo por base uma linha de trabalho financiada pelo
ProDer e que visa a “Conservação e Melhoramento dos
Recursos Genéticos Vegetais” e em colaboração com a exEstação Nacional de Melhoramento de Plantas de Elvas (do
INRB, I.P.), a empresa Fertiprado iniciou no Outono de 2010
acções de experimentação, caracterização e selecção de
material vegetal do Banco Português de Germoplasma. O
projeto irá prolongar-se por quatro anos e meio e vai permitir
à fileira da produção de sementes forrageiras recuperar a
riqueza e a diversidade de muitas espécies vegetais, que
podem ser utilizadas posteriormente em misturas
melhoradas para sementeiras.
“A diversidade de solos e clima do nosso país fez com que,
ao longo dos anos vários, se desenvolvessem ecotipos de
grande variabilidade e que podem ser adaptados a diversos
cenários. Escolhemos e misturamos as espécies mais
adequadas aos diferentes tipos de solo e clima e com isso
conseguimos melhorar a produção e ainda baixar o
respectivo custo, potenciando a duração das pastagens”,
adianta Ana Barradas, responsável pela Divisão de
Melhoramento e Experimentação da empresa, que pretende
seleccionar as melhores variedades para as inscrever no
Catálogo Nacional e, consequentemente, no mercado”.
As pastagens “biodiversas e ricas em leguminosas” têm
sido desenvolvidas pela empresa nos últimos 20 anos e,
para além de ocuparem terrenos em todo o país, as
respetivas sementes estão já a ser comercializadas em
Espanha, Itália e Uruguai. Este tipo de pastagens permite
a fixação biológica de elevadas quantidades de azoto
atmosférico, reduzindo fortemente o uso de adubos
azotados, cujo fabrico envolve grandes consumos
energéticos de origem fóssil e ainda a libertação de CO2 e
outros gases com efeito de estufa.

Nesta área, foi editado recentemente o
Relatório “Emissão de gases com efeito de
estufa (GEE) no âmbito do sector agropecuário”, da responsabilidade do Gabinete
de Planeamento e Políticas do MADRP. Da sua
leitura ressalta o contributo valioso do sector
agrícola para o cumprimento das metas
estabelecidas no protocolo de Quioto, uma
vez que as emissões sectoriais passaram de
13,5 % do total das emissões nacionais de GEE
em 1990 para apenas 10,5 % em 2009.
Esta evolução positiva na redução das emissões
é bem significativa, ocorrendo em sentido
inverso ao desempenho económico da
Agricultura cujo Valor Acrescentado Bruto
(VAB) até aumentou 19,4 % entre 2000 e 2009.
Este resultado traduz ainda o esforço conjunto de
investigação e desenvolvimento tecnológico envolvendo
diversas estruturas do MADRP e do MAOT - Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território, instituições
científicas e do ensino superior, em associação com outros
agentes de natureza pública e privada, especialmente em
matéria de alterações do uso do solo e das florestas.

Projeto Terraprima visa o sequestro
de 900.000 toneladas de CO2
O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, António Serrano, esteve presente na
apresentação da 2ª fase de candidatura do Projeto
Terraprima ao concurso para projetos de sequestro de
carbono em Portugal, aberto pelo Fundo Português de
Carbono (FPC).
A empresa Terraprima-Serviços Ambientais, Lda. já assinou,
desde 2009, contratos com cerca de 500 agricultores, para
garantir o sequestro de carbono em pastagens e solos
agrícolas numa área que ronda 27 mil hectares (0,29 %
do País), com implementação no Alentejo, Ribatejo e Beira
Interior. Nesta 2ª fase, a iniciativa visa sequestrar mais de
900 mil toneladas de dióxido de carbono, duplicando a
área de implementação para cerca de 60 mil ha em 2012,
na perspectiva de Tiago Domingos, coordenador deste
projeto de engenharia da biodiversidade, pioneiro a nível
mundial no sequestro de carbono em solos de pastagem.
Os agricultores candidatam-se para instalar e manter
pastagens permanentes biodiversas ricas em espécies
leguminosas (abreviadamente PPSBRL), de acordo com
as regras definidas. É garantido apoio técnico permanente
aos agricultores aderentes, para além de uma remuneração
adicional específica de 150 € por hectare, acumulável com
outros apoios, designadamente os previstos no ProDer,
pelo sequestro de carbono que promovem.
As PPSBRL constituem um sistema inovador, desenvolvido
em Portugal e que visa incentivar a utilização de misturas
de sementes de espécies e/ou variedades diferentes, com
destaque para plantas da família das leguminosas, que
têm capacidade de ir buscar azoto à atmosfera,
funcionando como uma fábrica natural de adubo azotado.
Assim se evita ou se reduz muito significativamente os
elevados custos de fabrico, transporte e distribuição dos
adubos sintéticos, com evidentes ganhos económicos,
energéticos e ambientais.
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Foi publicado a 16 de Maio o Despacho
nº 7324/2011 do Gabinete do Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas (MADRP), reconhecendo a
conveniência de alargar até 30 de Junho o
período de aceitação de candidaturas de
empresas do sector agro-alimentar ao
projecto “Compro o que é nosso”.

APOIO À REESTRUTURAÇÃO
E RECONVERSÃO DAS VINHAS DO CONTINENTE
Foi publicado o Despacho nº 6388/2011 de 14 de Abril que
estabelece, para a campanha 2011/2012, o prazo para
recepção e decisão de candidaturas no Regime de Apoio
à Reestruturação e Reconversão das Vinhas do Continente.
As candidaturas a esta ajuda para a campanha 2011/2012,
deverão ser apresentadas até 31 de Maio de 2011, nos
serviços das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas.
Os Formulários a utilizar dependem do tipo de candidatura:
Individuais, Conjuntas, de Emparcelamento ou
Candidaturas Conjuntas - Agrupadas.
As candidaturas serão decididas até 31 de Agosto de 2011.

ALTERAÇÃO AO
REGULAMENTO DA
PESCA POR ARTE DE
ARRASTO

Foi publicada a
Portaria nº 189/2011,
de 10 de Maio, que
revê as regras
aplicáveis à pesca com
arrasto, no que se
refere às quantidades
de espécies-alvo e
acessórias quando
existem a bordo e
estão licenciados
vários grupos de
malhagem de arrasto
de peixe. Para além
disso este diploma
prevê, a partir de 1 de
Janeiro de 2012, a
instalação de
equipamentos de
monitorização do
esforço de pesca na
frota da ganchorra.

Esta iniciativa da AEP-Associação Empresarial de Portugal
tem por objectivo promover, divulgar, valorizar e propiciar
a competência das marcas portuguesas, beneficiando para
tal de um apoio financeiro, de montante global por projecto
até 100 000 €, assumindo o MADRP o pagamento da quota
da primeira adesão. As candidaturas a este apoio devem
ser formalizadas até à data limite acima indicada, através
da entrega do modelo próprio disponível em www.ifap.pt
ou em www.compronosso.pt, ou diretamente na Unidade
de Apoio ao Cliente, Núcleo de Gestão Documental do
IFAP, sito na Rua Castilho, 45-51, 1269-163 LISBOA.

REGIME DE FRUTA ESCOLAR
Mantêm-se em vigor e com idêntica dotação financeira
o Regime de Fruta Escolar (RFE) iniciado em Outubro de
2009 e cuja execução beneficia de um apoio comunitário
significativo (60 %). O apoio nacional, por sua vez, é
assegurado em partes iguais pelos Ministérios da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, da Saúde e da
Educação.
Os estabelecimentos de ensino interessados em apresentar
candidaturas a este programa deverão consultar o
regulamento específico, aprovado pela Portaria nº
1242/2009, de 12 de Outubro.

75 ANOS DA ESTACAO AGRaRIA DE VISEU

Em 1962, a Estação Agrária de Viseu recebia a visita do Secretário de Estado da Agricultura, João Mota Pereira Campos. À esquerda na
foto, acompanhado do director, Eng.º Messias Fuschini. Este membro do Governo teve então ocasião de se inteirar do valioso trabalho de
melhoramento e criação dos famosos milhos híbridos, que ficaram conhecidos pela sigla HV - Híbridos de Viseu.
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