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Está a decorrer o período de candi-
daturas ao RPU até dia 30.04.2014. 
Lembramos que o horário de atendi-
mento é das 8,30 às 18,30 horas, sem 
interrupções. Não se esqueça de fa-
zer a sua candidatura nos serviços da 
Cooperativa.  
Lembramos que se não fizer a sua 
candidatura, a partir do próximo 
ano e até 2020, será bastante penali-
zado nos pagamentos

Todos reconhecem a capacidade de in-
tervenção da Cooperativa no forneci-
mento de fatores de produção, aproxi-
mando-se por agora, e rapidamente, a 
cultura para a produção de milho para 
grão e para silagem. 
Havendo a necessidade de programar 
e antecipar, tanto quanto possível, a 
compra dos produtos para esta cul-
tura, solicitamos a maior atenção dos 
associados para este aspeto, minimi-
zando os problemas que poderão vir 

Semente de milho, 
fertilizantes e produtos 
fitofarmacêuticos

a ocorrer se as compras forem deixa-
das para o período de sementeiras. Se 
surgirem, como em anos anteriores, 
condições atmosféricas adversas para 
um bom desempenho dos trabalhos, 
não é possível atender sobre pressão 
os pedidos que surjam muito simulta-
neamente.   
Antes de tomar qualquer decisão sobre 
a aquisição da semente de milho, de 
fertilizantes ou de fitofarmacêuticos, 
consulte os nossos técnicos agrícolas, 

que têm a função e o conhecimento 
necessários para ajudar nesta tarefa, 
todos os associados. Pode com essa 
simples atitude, provavelmente au-
mentar a produção, reduzir os custos 
de cultura e promover porventura, um 
maior equilíbrio ambiental.  
Muito brevemente a Cooperativa lan-
çará a campanha para aquisição dos 
fatores de produção necessários, in-
formando todos os associados das 
condições comerciais a aplicar.

Combustíveis
Como habitualmente, está assegurada pela Cooperativa a entrega de gasóleo agrí-
cola ou rodoviário nas explorações dos associados. Depois de renegociado um 
novo contrato com a PETROGAL, foi já estabelecido um novo preço de venda, mui-
to competitivo, se tivermos em consideração de que se trata de um combustível 
de marca, com total garantia de qualidade. Deve consultar os nossos serviços de 
combustíveis, procurando conhecer os preços que se praticam. 
Ao aproximar-se uma nova campanha agrícola, solicitamos aos associados que 
procedam ao abastecimento de gasóleo com a antecedência conveniente, facili-
tando o desempenho dos serviços de distribuição.

NOVOS PREÇOS
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Leilão de Novilhas

Vai decorrer no próximo dia 3 de Abril pelas 14,30 horas, 
no local habitual (Vila Boa), um leilão de 8 novilhas do 
Centro de Recria da Cooperativa. Agradecemos a sua 
presença.  
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Neste período é recomendável que a vinha e pomares sejam 
protegidos por forma a combater algumas pragas e a pre-
venir os ataques de algumas doenças, nomeadamente a es-
coriose na vinha, pedrado nas macieiras e pereiras e ainda 
a moniliose e lepra nas prunóideas . Siga as indicações do 
sistema de avisos publicado pela DRAPN e que se encontra 
afixado nos locais habituais da Cooperativa.

Declaração de existências 
dos suínos
Todos os detentores de animais deverão efetuar a declara-
ção de existência desta espécie nos meses de Abril, Agosto e 
Dezembro. Mesmo que não possua animais deverá fazê-lo, 
por forma a dar cumprimento ao estabelecido nas regras 
da condicionalidade, nomeadamente na área da saúde pú-
blica (acto 5 – Identificação e registo de animais).

Faça-o junto dos postos do SNIRA da sua Cooperativa

Proteção das culturas

Desenvolvimento de uma parce-
ria com a empresa “ISAGRI”
Encontra-se disponível nas instalações da Cooperativa em 
Vila Boa um simulador de GPS para tratores - ISA 360.
 A rapidez e a precisão com que se fazem os trabalhos agrí-
colas é um fator de crescente importância nas explorações 
agrícolas, permitindo poupar tempo, gasóleo, adubos e 
produtos fitossanitários. 

Os contatos para a ISAGRI devem ser encaminhados atra-
vés dos serviços técnicos da Cooperativa.

Regras para a comercialização 
de gasóleo colorido e marcado 
(Portaria n.º 361-A/2008 de 12 Maio)
A Portaria referida é muito clara na definição da responsa-
bilidade dos intervenientes no processo de abastecimen-
to e de consumo de gasóleo colorido e marcado (gasóleo 
agrícola). Como está implícito à sua utilização a concessão 
pelo Estado de um benefício fiscal, é exigido que as vendas 
sejam registadas em terminais POS no momento em que 
ocorram, e que o utilizador seja portador de um cartão de 
microcircuito atualizado.  
Não sendo permitida nenhuma exceção, apelamos aos nos-
sos associados toda a compreensão para estas exigências, 
pelo que, ao não se verificarem, a entrega do combustível 
será recusada.    

Calendário Agrícola em Março

Desenvolvimento de uma parce-
ria com a empresa “ISAGRI”

Retanchas, enxertias, fertilização e tratamentos fitossanitários, monda química

Coberturas azotadas

Abóbora, aipo, alfaces, batata, cebolas, várias couves, ervilhas, cenouras, beterraba, cebolas, 
melancia, nabos, pimentos, rabanetes, rábanos e tomates

Alecrim, coentros, manjerona, manjerico, orégãos, salsa, segurelha e tomilho, manjerico

Vinhas

Forragens out/inv

Aromáticas

Hortícolas


