
ACOS – LABORATÓRIO VETERINÁRIO DE BEJA

A ACOS iniciou uma nova activida-
de na área do diagnóstico labo-

ratorial, ao garantir a continuidade 
do funcionamento do laboratório de 
1ª instância da Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Alentejo, a 
funcionar na rua Rainha Dª Amélia, nº 
19, em Beja. Actualmente este labo-
ratório funciona com autorização do 
Laboratório Nacional de Investigação 
Veterinária e dá apoio aos Planos Ofi-

ciais de Doenças de Erradicação Obri-
gatória como a Brucelose dos bovinos 
e dos pequenos ruminantes, a Perip-
neumonia Contagiosa dos Bovinos e a 
Leucose Enzoótica dos Bovinos. 
Esta nova actividade da ACOS permi-
te dar uma resposta efectiva e célere 
aos ADS e produtores da região. 
O encerramento do laboratório de 
Beja teria como consequência o envio 
dos sangues das campanhas de sane-

amento e profilaxia dos efectivos pe-
cuários para o laboratório de Évora, 
o que tornaria o processo muito mais 
longo e demorado.

É intenção da ACOS alargar o âmbito 
dos serviços prestados no laboratório, 
designadamente ao diagnóstico de 
outras doenças das diversas espécies 
animais, às análises de águas e de 
alimentos.

Caro associado, se ainda não tem 
as suas contas sobre campanhas 

lanares anteriores regularizadas, por 
favor dirija-se à ACOS para o fazer.
Já estão abertas as inscrições para 
a campanha de tosquia de 2008. O 
preço a pagar por cada ovelha tos-
quiada é de 1,50 �€, acrescido de 21% 
de IVA.
Inscreva-se sem falta até 31 DE MAR-
ÇO para nos ajudar a organizar a 
campanha de modo a servi-lo sem-
pre melhor. Contactos: Telma Baptista 
(284 310 350) ou Ana Carrasco (963 
019 007).

CAMPANHA DE TOSQUIA 

VILLA BIO

UM ESPAÇO COM ENERGIA 
E AMBIENTE NA OVIBEJA 25 ANOS

Para assinalar a comemoração dos 
25 anos da OVIBEJA, a organiza-

ção incluiu mais uma iniciativa que 
vai ocupar o espaço do Nerbe, tanto 
coberto como ao ar livre. Trata-se da 
Villa Bio, um certame vocacionado 
para a agricultura biológica, para o 
ambiente e para as energias renová-

veis. Temos em perspectiva uma série 
de acontecimentos, designadamente 
a exposição de casas e carros ecológi-
cos, equipamentos e matérias-primas 
para construções amigas do ambiente 
e para reciclagem e muita animação 
para crianças e adultos.
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EDITAL SOBRE MATANÇAS PARA AUTOCONSUMO  

Entrou em vigor a 2 de Janeiro de 
2008, um edital publicado pela 

Direcção Geral de Veterinária segun-
do o qual “é autorizada a matança de 
suínos, de aves de capoeira, de coe-
lhos domésticos e de ovinos e caprinos 
com idades inferiores a 12 meses des-
de que as carnes obtidas se destinem 
exclusivamente ao consumo domésti-
co do produtor bem como do respecti-
vo agregado familiar”. Há no entanto 
uma série de requisitos que deverão 
ser cumpridos, em conformidade com 

LINHAS DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO 
PARA AGRICULTURA, SILVICULTURA E PECUÁRIA

O Conselho Directivo do IFAP 
emitiu a circular nº 6/2007 em 

Dezembro último, alertando para as 
novas orientações comunitárias relati-
vamente às bonificações de juros às 
linhas de crédito a curto prazo para 
o sector agrícola e florestal e pecu-
ário para o período 2007-2013. De 
acordo com a circular, este auxílio, 
nos moldes em que estava definido 
no Quadro Comunitário anterior, tem 
obrigatoriamente de sofrer adapta-
ções às regras do Regulamento (CE) 
Nº1535/2007 da Comissão, designa-

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 
REGIMES SIMPLIFICADOS DE TRIBUTAÇÃO

A recente Lei nº 67-A/2007 do Or-
çamento de Estado para 2008 veio 

alterar o enquadramento fiscal dos 
subsídios à exploração, para efeitos 
de regimes simplificados de tributação 
em sede de IRS e de IRC, estabelecen-
do que, em sede desses regimes, seja 
aplicado aos subsídios à exploração o 
coeficiente de 0,2.
A Lei estabeleceu ainda que a medida 
possa ter efeitos retroactivos ao exer-
cício/ ano de 2006. Assim, os sujeitos 
passivos de IRS que se sintam lesados 
relativamente à forma como os subsí-
dios à exploração auferidos em 2006 
foram tributados, podem, alternativa-
mente, proceder à entrega de declara-
ção de substituição ou de reclamação 

o Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril, 
relativamente à protecção dos ani-
mais para abate, designadamente no 
que toca à contenção, atordoamento 
e sangria. No caso dos suínos, ovinos 
e caprinos, o produtor fica obrigado a 
registar a morte do animal destinado 
a autoconsumo no respectivo Livro de 
Existências. Estabelece ainda o edital 
que a matança de bovinos e equídeos 
é proibida fora dos estabelecimentos 
aprovados.  

damente no cumprimento dos artigos 
87º e 88º do Tratado CE aos auxílios 
de Minimis. Adianta ainda a circular 
que, entre outras regras previstas, “o 
montante total dos auxílios de minimis 
a conceder a uma empresa não pode-
rá exceder 7 500 euros durante qual-
quer período de três exercícios fiscais 
e de o auxílio só poder ser atribuído 
depois de ser verificado que tal atri-
buição não ultrapassa os limites de-
finidos no referido regulamento”.  O 
prazo de aplicação deste regulamento 
iniciou-se em 1 de Janeiro de 2008, 

mas como ainda não foram definidos 
os termos do ajustamento deste auxí-
lio, a circular alerta para o facto “das 
atribuições de bonificações de juros 
às operações de crédito de curto pra-
zo enquadradas pelo Decreto-Lei nº 
298/98, de 28 de Setembro, (ou seja 
no âmbito da legislação vigente no 
QCA anterior), e contratadas a partir 
de 1 de Janeiro de 2008, ficarem con-
dicionadas à decisão que sobre esta 
matéria vier a ser tomada”.

graciosa, impreterivelmente até ao dia 
29 de Abril do corrente ano.
Relativamente aos sujeitos passivos de 
IRC e no caso de terem existido liqui-
dações adicionais por parte do fisco, o 
procedimento é idêntico. Caso contrá-
rio deverão adoptar um dos seguintes 
procedimentos:

1. Entrega da declaração de substitui-
ção até ao último dia útil do mês de 
Maio do corrente ano;
2. Dedução da reclamação graciosa 
da autoliquidação, no prazo de dois 
anos após a apresentação da decla-
ração Modelo 22 relativa ao exercício 
de 2006.
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EVOLUÇÃO DO PREÇO DAS RAÇÕES 
E DOS OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS

Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução, nos últimos dois anos, do preço por tonelada 
das rações para bovinos e ovinos (Fonte: Carnovina S. A.). Conclui-se que no caso dos bovinos, 

em termos médios, entre o início de 2006 e finais de 2007, o preço por tonelada de ração aumentou 
cerca de 35%, tendo-se observado um aumento mais significativo a partir do primeiro trimestre de 
2007. 

Para os ovinos, o aumento médio das rações situou-se à volta dos 34%, mas no caso da ração 
para ovelhas em lactação o aumento foi de 45%. Para o período em análise, apesar do preço por 

tonelada ter sido sempre mais elevado para a ração de crescimento, o aumento observado (aprox. 
23%) foi mais baixo comparativamente à ração de manutenção ou de lactação. Durante o ano de 
2006 a diferença entre o preço da ração para as ovelhas em lactação e a ração de manutenção 
variou entre 8 e 18 Euros/ ton., mas, no 4º Trimestre de 2007 essa diferença acentuou-se significati-
vamente, cifrando-se nos 41 Euros /ton. Tal como se observou para o caso dos bovinos, o aumento 
dos preços das rações para ovinos também se agravou a partir do início de 2007.
Como razões principais para esta evolução salienta-se a intensificação da procura devido à dimi-
nuição de stocks de cereais a nível mundial, a concorrência com os biocombustíveis e o aumento da 
procura de cereais, principalmente para alimentação humana pelas economias emergentes (Índia 
e China).
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Há ainda a salientar que à medida que o preço dos factores de produção tem vindo a aumentar, 
o preço do produtos pagos ao produtor tem vindo a diminuir, conforme se demonstra nos gráfi-

cos que se seguem para o ano de 2007 (Fonte: SIMA), quer para os pequenos ruminantes quer para 
os bovinos, o que, de um modo geral, está a causar graves constrangimentos ao sector pecuário da 
nossa região.

De facto, no caso dos pequenos ruminantes, observa-se que os preços médios do 4º trimestre 
(altura em que tradicionalmente há tendência para a prática de preços mais elevados devido à 

época natalícia) foram mais baixos comparativamente aos praticados no 1º Trimestre, sendo essa 
diferença mais acentuada para o cabrito do que para o borrego. A situação mais dramática contu-
do é a que se observa para preço médio por Kg de carcaça de novilho que, entre o início e o final 
de 2007, sofreu um decréscimo de 41,5%. Relativamente ao preço médio dos vitelos ao desmame 
(Kg/peso vivo) também se nota uma tendência clara para diminuição ao longo do ano.
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Formação ACOS

Ovinos  –  Vendem-se  350  ovelhas  da  Raça  Merina  Branca  inscritas  no  Registo  Zootécnico  e  
as  respectivas  quotas.  Estatuto  sanitário  B4.  Contacto:  934  026  154
Bovinos  e  Suínos  -  Compra  de  vacas  e  bezerros  (machos  e  fêmeas)  e  venda  de  170  suínos  
de  raça  Alentejana,  com  cerca  de  7  meses.  Contacto:  962  893  900
Bovinos   –  Venda  de  25  vacas  adultas  da  Raça  Limousine  com  classifcação  sanitária  B4  
Contacto:  284  575  219
Ovelhas  –  venda  de  500  ovelhas  e  respectivas  quotas.  Classificação  sanitária  B4.  Contacto:  
917  814  754
Bovinos  –  Compra  de  10  a  20  vacas  Limousine/Charolesas  com  ou  sem  quotas.  Contacto:  
969  459  090
Casal  –  Precisa-se  casal  (vaqueiro  e  cozinheira/limpeza)  Contactos  :  917  895  468  ou  969  
199  288
Bovinos  –  compra  de  20  vacas  com  idades  inferiores  a  10  anos.  Contacto:  961  465  376
Ovinos  –  compram-se  400  quotas  de  ovinos.  Contacto:  936  320  348
Ovelhas  –  venda  de  50  ovelhas  (paridas)  com  classificação  sanitária  B4,  com  ou  sem  quotas.  
Contacto:  938  754  728
Ovelhas  –  venda  de  148  quotas  de  ovelhas.  Contacto:  967  937  987
Direitos  de  RPU  –  cedem-se  direitos  de  RPU  (190  hectares)  Contacto:  965  517  129
Bovinos  –  Vendem-se  bovinos  de  raça  Charolesa  inscritos  no  Livro  Genealógico  nacional.  
Contactos:  933  204  980  /  969  255  885
Bovinos  –  compram-se  quotas  de  vacas.  Contacto:  912  545  445
Ovinos  e  caprinos  –  Vendem-se  700  ovelhas  com  640  quotas  e  250  cabras  em  lactação  com  
263  quotas.  Contacto:  934  087  501
Tratador  de  Animais  –  Procura  trabalho  para  tratar  de  vacas  ou  ovelhas.
Contactos:  916  851  939  /  284  549  347
Ovinos  –  Venda  de  581  ovelhas  com  quotas.  Classificação  sanitária  B4  Contacto:  968  663  
172
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FICHA TÉCNICA

ELECTRICIDADE VERDE

O despacho conjunto nº 3545/2008 
de 13 de Fevereiro, dos Ministé-

rios das Finanças e da Administração 
Pública, da Economia e da Inovação e 
da Agricultura, Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, veio determinar a extin-
ção da ajuda financeira ao consumo 
de energia eléctrica nas explorações 
agrícolas e pecuárias, designada 
por subsídio à electricidade verde, 
com efeitos retroactivos a 1 Março de 
2006.

APARCAMENTOS 
DE GADO 

Os requerimentos para Concessão 
e Renovação de Aparcamento 

de Gado devem dar entrada entre 1 
de Março a 30 de Abril de 2008 nos 
Pólos correspondentes à localização 
da sua propriedade. Para mais infor-
mações sobre a documentação ne-
cessária consulte o site da Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo (http://www.drapal.min-agri-
cultura.pt/ ) ou dirija-se à ACOS para 
instrução do seu processo. 


