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VERÃO QUENTE , MUITO SECO E PREÇOS BAIXOS
Devido ás temperaturas altas e ausência de precipitação na Primavera, situação que se
tem prolongado por todo o Verão, a zona do Campo Branco enfrenta já uma situação
de seca que embora ainda não seja alarmante, poderá vir a complicar-se e a agravar-se
muito, caso as condições meteorológicas não tenham alteração significativa, nos
primeiros dias de Setembro ou seja se a chuva demorar a aparecer. Os agricultores e
produtores pecuários da nossa zona, já estão a utilizar intensamente e no máximo,
toda a sua capacidade de transporte e armazenamento de água, para fazerem face ao
anormal consumo da mesma que os animais absorvem diariamente, devido á forte
estiagem que se faz sentir.
Entretanto para completar o ramalhete, os preços praticados na pecuária e em todas
as suas espécies, tiveram descidas drásticas nas cotações, verificando-se além disso
pouca procura de animais para comercializar.

CALIBRAGEM DE PULVERIZADORES AGRÍCOLAS
Todos os tipos e modelos de pulverizadores usados na agricultura e pecuária, terão
que ser obrigatoriamente calibrados, por uma organização ou entidade com
competência para tal. Nesse sentido, a AACB estabeleceu um acordo com a Escola
Superior Agrária de Beja que está reconhecida oficialmente como entidade
certificadora, para calibragem de pulverizadores dos nossos associados, mediante o
pagamento de uma taxa de mais ou menos 30,00€ por equipamento.
Os agricultores interessados neste serviço, deverão inscrever-se na AACB - Gabinete
Técnico, pessoalmente ou pelo telemóvel: 969661259 . Os associados inscritos, serão
depois contatados via telefone, para a indicação do dia e hora, em que ocorrerá a
calibragem que terá lugar na 2ª quinzena de Setembro nas instalações da AACB em
Castro Verde.

TRANSPORTE DE ANIMAIS
Os nossos Associados que tenham necessidade de licenciar os seus veículos para
transporte de animais, deverão fazer o registo de transportador. É um processo
simples e rápido que pode ser feito na AACB, mediante o pagamento de uma taxa de
50 € que é cobrada pela DGAV.
Independentemente do registo de transportador, os condutores de veículos de
transporte de animais de curta duração, também terão que frequentar uma formação
nessa área. Para o efeito a AACB estabeleceu uma parceria com a ACOS, para esta e
outras áreas de formação.
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CANDIDATURA DO CONCELHO DE CASTRO VERDE A
PATRIMÓNIO DA UNESCO
Estão a decorrer os preparativos para apresentação de uma Candidatura do Concelho
de Castro Verde a Património da UNESCO. Como sector importante no concelho de
Castro Verde, os agricultores com explorações neste concelho, estão convocados para
uma importante reunião que conforme convocatória que lhes é enviada, se vai realizar
no próximo dia 8 de Setembro, pelas 15 horas no Pólo II da AACB em Castro Verde.

AGRICULTURA BIOLÓGICA E PROTEÇÃO INTEGRADA
Lembramos aos nossos Associados que apresentaram ou venham a apresentar
candidaturas às medidas agro-ambientais: Agricultura Biológica e Proteção Integrada,
de que terão que frequentar obrigatoriamente uma formação nessa área. Verifica-se
com alguma surpresa nossa, de que muitos agricultores que se candidataram a estas
medidas, ainda não nos tenham contatado no sentido de fazerem a respetiva
formação.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SUÍNOS - AGOSTO DE 2015
No mês de Agosto decorre mais um período obrigatório de " Declarações de Existência
de Suínos", conforme aviso do PCEDA ( Plano de Controlo e Erradicação da Doença de
Aujeszky), emitido pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
A declaração de existências de suínos, poderá ser efetuada diretamente pelo produtor
na área reservada do IFAP, ou em qualquer departamento dos Serviços de Alimentação
e Veterinária Regionais ou ainda nas organizações de agricultores protocolados com o
IFAP, através do Modelo 800/DGAV .

IDENTIFICAÇÃO DE BORREGAS E CHIBAS
Voltamos novamente a recordar aos nossos Associados que tenham borregas e chibas
para candidatar ao prémio em 2016, de que terão obrigatoriamente de identificarem
as mesmas, até ao dia 31 de Outubro. Para isso terão que se inscrever na lista
existente na AACB e devem fazê-lo com a maior brevidade, pois as brigadas vão fazer a
identificação por ordem de inscrição e o tempo para a realização da identificação é
muito limitado.

NOVAS NORMAS PARA CIRCULAÇÃO DE BOVINOS
Como já informamos, já se encontram a vigorar as novas normas para a circulação de
bovinos, essas normas terão que ser rigorosamente cumpridas para evitar problemas e
custos. Em caso de alguma dúvida, devem os nossos Associados contatar antes da
movimentação dos animais os nossos serviços de atendimento na OPPs/AACB.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO IFAP
Publicanos em anexo, o calendário de próximos pagamentos do IFAP que foi tornado
público no dia 11 de Agosto. No referido calendário, ainda não foram publicadas as
datas referentes aos pagamentos das medidas agro ambientais, o que nos surpreende.

