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Divulgamos a informação recebida sobre a disponibilização pela empresa
Luís Leal Luís Leal e Filhos S.A de uma aplicação informática “SPOA –
SubProdutos de Origem Animal” para apoio ao registo de óbitos nas
explorações de bovinos, através de uma interface simples e prática. 
 
A aplicação tem como objetivo promover alternativas à comunicação
habitual ao SIRCA, por via telefónica, com igual qualidade e rapidez,
através da simplificação e disponibilização permanente (24h/7dias).

Deste modo, a app permite aos utilizadores
registados efetuar a declaração de óbito dos
animais, através do preenchimento de um
formulário simples e prático; obter
rapidamente (após validação), o comprovativo
de recolha; aceder à informação das suas
explorações; e consultar o histórico das
últimas comunicações realizadas através da
app. 
 
Em situações de eventuais falhas de sistema,
ou em casos de força maior, manter-se-á
sempre disponível o contacto com o SIRCA
por via telefónica pelo contacto habitual - 217
541 270. 
 
Encontra-se disponível no nosso site o
manual para a instalação e utilização desta
aplicação.

INFORMAÇÃO
Recolha de cadáveres de animais mortos
nas explorações (SIRCA)

M A I O  2 0 2 1 N º  1 3

SANIDADE ANIMAL
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Formulários Início Fim

Como vem sendo habitual, durante o mês de maio a
cooperativa lança a sua seleção de touros Holstein
frísia, que esperamos ir de encontro ás necessidades
das explorações.

Na atual tabela, com base nas provas Interbull - abril
2021, foi inserido mais um parâmetro a considerar na
escolha dos touros – A Velocidade de Ordenha.
Recomendamos touros com valores superiores a 97
neste parâmetro.

O fornecimento a contentores privados de explorações
de associados, confere um desconto sobre os touros
incluídos na tabela, sendo em fornecimentos superiores
a 10 doses de cada touro, -5% e fornecimentos
diversos superiores a 50 doses, -8%.

Brevemente a Cooperativa apresentará uma nova fórmula da ração para cães
Alta Energia.

A fórmula Alta Energia é um alimento completo para cães com atividade física
intensa. Nesta nova fórmula procurou melhorar-se os teores de gordura
responsáveis pela disponibilidade energética nos cães.

Relembramos que a gama Agribar Pet, conta ainda com ração para gatos,
cachorros e cães adultos, a preços muito competitivos.

Tendo em consideração o contexto de
pandemia em que decorre o período de
candidaturas, bem como a necessidade
de garantir a segurança de todos os
intervenientes no processo, o
Ministério da Agricultura decidiu
prorrogar o prazo para apresentação
de candidaturas até 31 de maio de
2021. 
Formalize o seu pedido na Cooperativa
Agrícola de Barcelos.

O plano sanitário 2021 encontra-se aprovado. Para
que seja devidamente executado, de acordo com as
regras defenidas pela DGAV é indespensável a
contenção dos animais. Desta forma pedimos a
colaboração dos produtores com as brigadas
sanitárias.

Pedido Único 2021 - Prorrogação do Prazo de Candidaturas

(*) Penalização regulamentar de 1% por cada dia útil, acrescida, no caso do
pedido de atribuição de direitos à reserva para pagamento RPB, de 3% por
cada dia útil.

Energia +

Gato Adulto Cachorro Cão AdultoAlta Energia Regular
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Agribar Alta Energia - Nova Fórmula
Fezes Firmes e
Menos Odor

Benefícios para a
Pele e Pelo

Pedido Único de Ajudas (sem penalização)

Pedido Único de Ajudas (com penalização)*

Transferências de Direitos e Compromissos
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Sanidade Animal Tabela de Sémen


