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BOLETIM
INFORMATIVO

A ACOS, desde a sua constituição, tem estado sempre atenta aos desen-
volvimentos que vão acontecendo no sector da agricultura, quer regional, 
quer nacional, procurando ao mesmo tempo interpretar as orientações 
emanadas no âmbito da Política Agrícola Comum e pautando a sua actua-
ção sempre na defesa dos interesses dos seus associados.

O regadio é uma nova realidade da nossa região que implica uma mudança 
de paradigma na utilização do recurso solo, a adopção de novas culturas e 
um grau especialização que conduzam à ob-
tenção de rendimento das explorações agrí-
colas. Neste contexto, a cultura do olival, a 
vinha e as hortofrutícolas têm vindo paulati-
namente a afirmar-se, fruto de um volume 
significativo de investimento, sem par na agri-
cultura nacional. 

No que diz respeito à olivicultura, a área de 
novos olivais de regadio já ascende a cerca 
de 50 mil hectares na região, prevendo-se a 
curto prazo uma produção de azeite que 
garanta o auto-abastecimento nacional, havendo ainda potencial para ex-
portação. De sublinhar ainda que estes novos olivais estão a ser plantados 
segundo as tecnologias mais modernas a nível mundial, o que confere ao 
sector um nível de competitividade que interessa explorar em todas as 
suas vertentes.

A ACOS está a dinamizar uma acção colectiva sobre a fileira do olival e do 
azeite que envolverá projectos dos principais actores do sector, bem como 

de diversas instituições públicas e privadas, num trabalho em parceria, com 
o objectivo de potenciar as oportunidades e benefícios desta nova realida-
de. Os objectivos desta iniciativa, que se designa Cluster do Azeite, tem 
uma dimensão nacional, enquadra-se no QREN e foi recentemente apre-
sentada numa sessão organizada pela ACOS em colaboração com a CCDR 
Alentejo. Também com o objectivo de dar visibilidade ao sector, a ACOS irá 
apresentar na OVIBEJA o Pavilhão Azeite Alentejo.

Se por um lado o regadio oferece novas 
oportunidades, não é de descurar contudo 
que a maior percentagem de Superfície Agrí-
cola Útil do Alentejo continua a ser o sequei-
ro extensivo, onde as culturas arvenses, a 
pecuária e a floresta desempenham um papel 
fulcral. As medidas recentes de política agrí-
cola para estes sectores estão a repercutir-se 
negativamente no rendimento dos agriculto-
res, observando-se já uma tendência para 
abandono.

Ao nível da recente reforma da PAC também não se auguram tempos fá-
ceis para o futuro. Continuaremos atentos e aproveitaremos a OVIBEJA 
para alertar os governantes e políticos dos mais diversos quadrantes para 
estas realidades, procurando sempre com um diálogo construtivo ultrapas-
sar os problemas que nos afligem, porque continuamos a acreditar que, só 
com trabalho poderemos continuar a resistir.
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Áreas de olival e de vinha no Alentejo

Os dados do INE revelam que entre 2000 e 
2002 a área de olival se manteve estável, um 
pouco abaixo dos 159 mil hectares (Figura 1). A 
partir de 2003 a área de olival no Alentejo au-
mentou 5,25% cifrando-se em 2006 em aproxi-
madamente 167 mil hectares. No entanto, dados 
fornecidos pela Direcção Regional de Agricultura 
e Pescas do Alentejo revelam que entre 1998 e 
2007 a área de novas plantações de olival no 
Alentejo totalizou cerca de 27.200 ha, sendo os 
concelhos de Serpa (6.190,35 ha), Beja (5.886,43 
ha), Ferreira do Alentejo (3.082,00 ha) e Moura 
(2.285,35 ha) os mais representativos, com 64% 
da área total. Tendo em conta a rápida e crescen-
te evolução do sector na região, estima-se que já 
existam actualmente cerca de 50 mil hectares de 
novas plantações de olival.

155.000

160.000

165.000

170.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Figura 1. - Área (ha) de olival no Alentejo

(INE, 2007)

Na Figura 2 apresenta-se a evolução da área de 
vinha no Alentejo. Observa-se que a área desta 
cultura rondava os 38.000 hectares em 2006 

apresentando um padrão de crescimento inverso 
comparativamente ao observado para área do 
olival, ou seja, um aumento de quase 5.000 hec-
tares (11 %) entre 2000 e 2002, seguido dum 
crescimento bastante mais moderado (menos de 
1.000 hectares) entre 2003 e 2006.
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Fig. 2 - Área (ha) de vinha no Alentejo

(INE, 2007)

Cluster do Azeite

A ACOS, em parceria com a Comissão de Coor-
denação de Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo, está a dinamizar uma candidatura ao Qua-
dro de Referência Estratégico Nacional sobre a 
temática do olival e do azeite a nível nacional. 
Trata-se duma candidatura que assenta num Pro-
grama de Acção consistente, que congregue um 
conjunto de projectos que visem a inovação, a 
qualificação, a exportação e marketing e a mo-
dernização de um agregado de empresas que, 
funcionando em rede com instituições de supor-
te, contribua para o desenvolvimento do sector 
do olival e do azeite a nível nacional.

Os objectivos desta iniciativa foram apresentados 
numa sessão organizada pela ACOS no dia 3 de 
Abril na Pousada de S. Francisco em Beja, para a 
qual foram convidados produtores, cooperativas 
e empresas do sector do olival e do azeite, bem 
como organismos oficiais e entidades ligadas à 
investigação e ensino. Este encontro contou com 
uma adesão significativa de assistentes, tendo-se 
seguido uma prova de azeites patrocinada pelos 
vários produtores da região.
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ACOS cria a Escola Profissional Professor Mariano Feio

A ACOS desde há alguns anos que vem ministrando cursos de formação 
nas áreas da agricultura e da pecuária. Porém, as exigências em termos de 
formação de recursos humanos são cada vez maiores, pelo que a Associa-
ção decidiu, em Assembleia Geral, propor ao Ministério da Educação a 
criação de uma Escola Profissional Privada que possa responder às neces-
sidades de formação de nível profissional existentes na região.

A Escola proposta designar-se-á Escola Profissional Professor Mariano Feio 
e pretende formar jovens, ministrando cursos de nível III e outros que a lei 
permita. Numa primeira fase, propomo-nos ministrar cursos essencialmen-
te nas áreas de formação de agricultura, pecuária e silvicultura, para além 
de outros que consideramos, neste momento, fundamentais para o desen-
volvimento e a inovação que se pretende para o Alentejo.

Todos estes cursos têm muita procura, quer por jovens da região em idade 
escolar, muitos deles provenientes do elevado abandono escolar, quer por 
outros jovens que, já estando a trabalhar, em grande parte nas explorações 
dos nossos associados, pretendem valorizar os seus conhecimentos, fre-
quentando cursos em regime pós-laboral.

Estima-se que a empregabilidade dos diplomados seja elevada, pois, muito 
provavelmente, a maioria ficará a trabalhar nos locais onde irão fazer a sua 
formação em contexto de trabalho incluindo as explorações dos nossos 
associados.

A Escola Profissional Professor Mariano Feio terá a sua sede em Beja e 
uma delegação em Évora.

Controlos de Ovinos e Caprinos

Nos controlos efectuados pelos Serviços Oficiais às explorações de ovi-
nos e caprinos têm sido detectadas frequentemente situações de incum-
primento no que respeita aos seguintes aspectos:
• Registo dos detentores e respectivas explorações na Base de Dados nacional 

informatizada, conhecida com SNIRA – é obrigatório que todos os de-
tentores de ovinos e caprinos estejam registados nesta Base de Dados;

• Registo de Existências e Deslocações (RED) – este documento deverá 
estar em posse do detentor dos animais, devidamente preenchido e 
actualizado;

• Guias de Trânsito – deverão ser devidamente guardadas todas as Guias de 
Trânsito, quer de saída, quer de entrada de animais. Estes documentos 
servem de suporte ao preenchimento do RED;

• Identificação Animal  – todos os ovinos e caprinos com mais de 6 meses 
de idade presentes na exploração devem estar identificados com brin-
cos oficiais. No caso de animais que abandonem a exploração antes 
desta idade e que se destinem a futuros reprodutores na exploração de 
destino, é igualmente obrigatória a sua identificação com os referidos 
brincos oficiais antes da movimentação.

Para evitar situações de incumprimento a este respeito, estão a ser cele-
brados Protocolos de Agente Identificador de Ovinos e Caprinos entre os 
ADS e os respectivos detentores associados. Este Protocolo permite ao 
detentor adquirir brincos oficiais para identificar e re-identificar (em situa-
ções de perda de brinco) exclusivamente o seu efectivo de ovinos e/ou 
caprinos no momento adequado, possibilitando assim não só o cumpri-
mento das regras da identificação animal, mas também a aplicação dos 
brincos na época do ano de menor risco para os ataques das moscas.

Na eventualidade de ainda não ter celebrado este protocolo, e sendo do 
seu interesse, apelamos a que se dirija o mais rapidamente possível ao ADS 
a que pertence para proceder à sua assinatura.

Relembramos que também é obrigatório o preenchimento do Livro de 
Registo de Medicamentos sempre que estes são administrados pelo deten-
tor ou pelo médico veterinário aos animais de interesse pecuário da ex-
ploração. Cada espécie animal deverá ter o seu Livro de Registo de Medi-
camentos.

Para mais esclarecimentos e apoio no preenchimento destes documentos 
dirija-se à ACOS.
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Licenciamento obrigatório das captações de água

O Decreto – Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio veio estabelecer a nova Lei 
da Água e o regime de utilização deste recurso. Este Decreto-Lei concede 
um prazo até 31 de Maio de 2010 para a regularização das situações exis-
tentes não tituladas, isto é, concede um período durante o qual será possí-
vel obter uma concessão, uma licença ou uma autorização para, por exem-
plo, fazer a captação de águas superficiais ou subterrâneas, ou para rejeitar 
águas residuais, construir infra-estruturas ou efectuar sementeiras em 
áreas pertencentes ao domínio público hídrico. Torna-se assim obrigatória 
a legalizações de todas as captações, quer sejam furos, poços, barragens, 
charcas ou bombagens de rios ou valas.

Refere ainda o Decreto-Lei que todas as captações licenciadas há mais de 
10 anos já se encontram caducadas, sendo necessário solicitar a sua reno-
vação aos serviços de hidráulica até à data atrás referida.
Para mais informações dirija-se à sua Associação, Zona Agrária ou à ARH 
(Administração da Região Hidrográfica) da sua região.
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• Registo dos detentores e respectivas explorações na Base de Dados nacional 

informatizada, conhecida com SNIRA – é obrigatório que todos os de-
tentores de ovinos e caprinos estejam registados nesta Base de Dados;

• Registo de Existências e Deslocações (RED) – este documento deverá 
estar em posse do detentor dos animais, devidamente preenchido e 
actualizado;
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brincos na época do ano de menor risco para os ataques das moscas.

Na eventualidade de ainda não ter celebrado este protocolo, e sendo do 
seu interesse, apelamos a que se dirija o mais rapidamente possível ao ADS 
a que pertence para proceder à sua assinatura.

Relembramos que também é obrigatório o preenchimento do Livro de 
Registo de Medicamentos sempre que estes são administrados pelo deten-
tor ou pelo médico veterinário aos animais de interesse pecuário da ex-
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Para mais esclarecimentos e apoio no preenchimento destes documentos 
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Cursos
Duração
(Horas)

PreçosPreços
Cursos

Duração
(Horas) Sócios Outros

Higiene e Segurança Alimentar - Sectores da Carne 16 H 120 € 150 €

Boas Práticas de Fabrico e Metodologia HACCP 30 H 250 € 270 €

Auditorias HACCP 30 H 250 € 270 €

Protecção no transporte de animais de curta duração 18 H 180 € 200 €

Protecção no transporte de animais de longa duração 28 H 240 € 275 €

Protecção dos bovinos nos locais de criação 24 H 225 € 245 €

Protec. dos ruminantes e equídeos nos locais de criação 24 H 225 € 245 €

Protecção dos suínos nos locais de criação 24 H 225 € 245 €

Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 35 H 200 € 225 €

Distrib. e comercialização de produtos fitofarmacêuticos 35 H 200 € 225 €

Para renovação de CAP - Formador
Instrumentos e técnicas de mediação/formação na 
educação e formação de adultos 60 H 350 €

Formação de coordenadores de acções de formação 
profissional 105 H 475 €

Informações e inscriçõesRua Cidade de S. Paulo
Apartado 296
7801-904 BEJA

Telefone:  284 310 369
Fax: 284 323 439

formacao@acos.pt ou acosfp@gmail.com
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Áreas de olival e de vinha no Alentejo

Os dados do INE revelam que entre 2000 e 
2002 a área de olival se manteve estável, um 
pouco abaixo dos 159 mil hectares (Figura 1). A 
partir de 2003 a área de olival no Alentejo au-
mentou 5,25% cifrando-se em 2006 em aproxi-
madamente 167 mil hectares. No entanto, dados 
fornecidos pela Direcção Regional de Agricultura 
e Pescas do Alentejo revelam que entre 1998 e 
2007 a área de novas plantações de olival no 
Alentejo totalizou cerca de 27.200 ha, sendo os 
concelhos de Serpa (6.190,35 ha), Beja (5.886,43 
ha), Ferreira do Alentejo (3.082,00 ha) e Moura 
(2.285,35 ha) os mais representativos, com 64% 
da área total. Tendo em conta a rápida e crescen-
te evolução do sector na região, estima-se que já 
existam actualmente cerca de 50 mil hectares de 
novas plantações de olival.
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Figura 1. - Área (ha) de olival no Alentejo

(INE, 2007)

Na Figura 2 apresenta-se a evolução da área de 
vinha no Alentejo. Observa-se que a área desta 
cultura rondava os 38.000 hectares em 2006 

apresentando um padrão de crescimento inverso 
comparativamente ao observado para área do 
olival, ou seja, um aumento de quase 5.000 hec-
tares (11 %) entre 2000 e 2002, seguido dum 
crescimento bastante mais moderado (menos de 
1.000 hectares) entre 2003 e 2006.
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Fig. 2 - Área (ha) de vinha no Alentejo

(INE, 2007)

Cluster do Azeite

A ACOS, em parceria com a Comissão de Coor-
denação de Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo, está a dinamizar uma candidatura ao Qua-
dro de Referência Estratégico Nacional sobre a 
temática do olival e do azeite a nível nacional. 
Trata-se duma candidatura que assenta num Pro-
grama de Acção consistente, que congregue um 
conjunto de projectos que visem a inovação, a 
qualificação, a exportação e marketing e a mo-
dernização de um agregado de empresas que, 
funcionando em rede com instituições de supor-
te, contribua para o desenvolvimento do sector 
do olival e do azeite a nível nacional.

Os objectivos desta iniciativa foram apresentados 
numa sessão organizada pela ACOS no dia 3 de 
Abril na Pousada de S. Francisco em Beja, para a 
qual foram convidados produtores, cooperativas 
e empresas do sector do olival e do azeite, bem 
como organismos oficiais e entidades ligadas à 
investigação e ensino. Este encontro contou com 
uma adesão significativa de assistentes, tendo-se 
seguido uma prova de azeites patrocinada pelos 
vários produtores da região.
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Classificados
Equipamentos
Vendem-se equipamentos para ovinos: 3 
masseirões de 5 metros para água, 3 
masseirões de 2,5 metros para água, 1 manga 
de 15 metros, 1 depósito para água de 7500 
litros, 1 balança para borregos.
Contacto: 965 517 129

Vende-se manga para contenção de suínos, e 
tronco de abertura regulável. Nova, sem 
utilização.
Contactos: 914 530 556 / 917 515 670

Vende-se depósito de transporte com 
capacidade de 5500 litros de água, com 
rodado duplo e plataforma de base a bomba 
de sucção. Em bom estado.
Contactos: 914 530 556 / 917 515 670

Vende-se enfardadeira de fardos gigantes 
“Supertino” 60-120 (apenas 20000 fardos).
Contacto: 962 315 247

Animais — Bovinos
Compram-se 30 vacas/novilhas cruzadas.
Contacto: 967 426 032

Compram-se 15 a 20 Vacas Charolês/
Limousine. Contacto: 965 039 699

Compram-se 20 quotas de Vacas
Contacto: 963 469 024

Vendem-se 150 quotas de bovinos e 190 
vacas limousine. Contacto 960 246 650.

Animais — Ovinos e Caprinos
Vendem-se 500 ovelhas (incluindo 15 
machos), 10 cabras e 1 chibo, e respectivas 
quotas. Todos animais têm classificação B4.
Contacto: 284 965 199

Vendem-se 300 Ovinos B4 com quotas
Contacto: 965 039 699

Vendem-se 200 Ovelhas de raça Merina B4 
com quotas
Contacto: 963 469 024

Compram-se 30 ovelhas B4/T4
Contacto: 284 495 136

Outros
Vendem-se direitos de RPU (9 hectares) sem 
terra. Contacto: 284 331 700

Procura-se vaqueiro para vacas e ovelhas
Contacto: 966 364 274

Vendem-se cachorros Rafeiro do Alentejo 
com L.O.P. (raça pura) com 2 meses e com 
registo. Contacto: 915 806 406

Rui Conduto, José Filipe G. Santos, Pedro Veríssimo Baptista, 
Manuel de Castro e Brito, Manuel Joaquim Figueira, José Mal-
tez, António Nunes Ribeiro, Rui Garrido, Luís Filipe Sobral, 
Eugénio Fernando, José da Luz Pereira, José Cândido Nobre, 
José Saramago de Brito, Manuel Casadinho Parrinha, António 
Parreira.
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PLANO DE FORMAÇÃO 2009 - Cursos com financiamentoPLANO DE FORMAÇÃO 2009 - Cursos com financiamentoPLANO DE FORMAÇÃO 2009 - Cursos com financiamento

Condições de acesso: 9º ano de escolaridade; idade ≥ 23 anosCondições de acesso: 9º ano de escolaridade; idade ≥ 23 anosCondições de acesso: 9º ano de escolaridade; idade ≥ 23 anos

Cursos EFA Nível 3 - S3 tipo A Duração
(Horas)

Início
previsto

Técnico de Produção Agrária 2120 H Janeiro 2010

Cursos co-financiados pelo Fundo Social Europeu e 
Orçamento do Estado Português

Condições de acesso: 6º ano de escolaridade; idade ≥ 18 anosCondições de acesso: 6º ano de escolaridade; idade ≥ 18 anosCondições de acesso: 6º ano de escolaridade; idade ≥ 18 anos

Cursos Modulares Nível 2 Duração
(Horas)

Início
previsto

Operador de pequenos ruminantes 1 - tractores 300 H 1º trim. 2010

Operador de pequenos ruminantes 2 - pastagens 300 H 1º trim. 2010

Operador de pequenos ruminantes 3 - ovinos 300 H 1º trim. 2010

Operador de pecuária - bovinicultura 300 H 1º trim. 2010

Operador agrícola - fruticultura/viticultura - vinha 200 H Outubro

Operador agrícola - fruticultura/viticultura - olival 300 H Outubro

Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 75 H Novembro

Informações e inscriçõesRua Cidade de S. Paulo
Apartado 296
7801-904 BEJA

Telefone:  284 310 369
Fax: 284 323 439

formacao@acos.pt ou acosfp@gmail.com


