
informa

As explorações de engorda terão que ser rastreadas, obrigatoriamente, não
ficando de fora do Programa Sanitário. Serão intervencionados todos os animais
com idade igual ou superior a 6 semanas. Aguardam-se instruções da DGAV
acerca das explorações a intervencionar durante o ano 2022.

Brucelose
Colhem sangue para a brucelose todos os animais com idade igual ou superior a
12 meses. Todas as engordas (T5) serão saneadas para brucelose, em todo o
concelho.

Leucose
Será feita por amostragem em explorações previamente selecionadas pela
Direção Geral de Alimentação e Veterinária aos animais com idade superior a 24
meses.

Candidaturas 
ao Pedido 
Único 2022

Estão abertas as 
candidaturas ao Pedido 
Único de 2022. Formalize o 
seu pedido na Cooperativa 
Agrícola de Barcelos.

O período de apresentação 
das candidaturas ao Pedido 
Único das Ajudas, para o ano 
de 2022, decorre entre 1 de 
fevereiro e 30 de abril.
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O Programa Sanitário para o ano 2022 e seguintes, sofreu algumas alterações.

Tuberculose
Vão ser intervencionados apenas a 25% dos efetivos do concelho, por ano, de
forma que a totalidade do efetivo bovino, seja intervencionado durante os
próximos 4 anos.

Para este ano foram selecionadas pela DGAV as seguintes freguesias:
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Equipa 1 Equipa 2 Equipa 3 Equipa 4
Várzea
Rio Covo S. Eulália
Silveiros
Carreira
Chavão
Fonte Coberta

Rio Covo S. Eugénia
Remelhe
Carvalhal
Goios

Igreja Nova
Cossourado
Campo
Vila F. S. Martinho
Vila F. S. Pedro
Manhente
Vila Boa

Aldreu
Mariz
Creixomil
Perelhal
Abade Neiva
Paradela
Vilar do Monte



Combustíveis e 
Lubrificantes
Em 2022 a Cooperativa 
renovou com a Galp o seu 
contrato de fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes, 
permitindo disponibilizar aos 
associados produtos de 
reconhecida qualidade a 
preços competitivos.

Como forma de reforçar o bom 
posicionamento do preço do 
gasóleo agrícola foi 
implementado descontos 
logísticos para entregas a partir 
dos 2.000L de combustível.

Para mais informações e 
encomendas contacte 253 808 
020 ou 927 994 899.
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Informa-se que a submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)
relativo ao ano de 2021 decorre até 31 de março 2022, sendo a inscrição e
registo de dados efetuada através da plataforma SILIAMB da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), onde cada exploração deve estar inscrita.

De acordo com o DL n.º 178/2006, 5 de setembro, alterado e republicado pelo DL
n.º 73/2011, 17 de junho os estabelecimentos agrícolas que produzam resíduos
perigosos, estão obrigados a preencher o MIRR. A submissão do MIRR encontra-
se sujeita ao pagamento de uma taxa anual de registo no Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), e só poderá ser efetuada após o
respetivo pagamento. 

Para mais informações contacte os serviços da Cooperativa.

A OPP de Barcelos, dando cumprimento à nota informativa da Direção Geral de
Alimentação e Veterinária, DGAV/DIRMA Nº. 1/2020,  de 8 de Maio de 2020,  vai
adotar a identificação eletrónica em bovinos, como facultativa, cabendo aos
produtores a opção de terem ou não os seus animais identificados
eletronicamente.

A identificação será composta por uma marca auricular convencional, aplicada
numa orelha e um bolo reticular. A marca auricular terá um código gravado, que
será correspondente ao bolo eletrónico. O bolo eletrónico só será aplicado ao
animal, a partir dos 2 meses de idade. Não é possível alterar o código de
identificação de um bovino, mas é possível alterar o tipo de meio de
identificação oficial. Um bovino que ao nascer foi identificado com dois brincos
convencionais, pode mais tarde mudar para um brinco convencional (que já
possuía) e um bolo reticular.

O mesmo procedimento será para os animais com duas marcas auriculares
convencionais, que independentemente da raça ou da idade, sejam adquiridos
pelo produtor e que pretenda identificá-los eletronicamente. A identificação de
cada bovino, continua a ser única e deve manter-se ao longo da vida do animal.
A base de dados SNIRA, passa a conter obrigatoriamente a informação relativa
aos meios de identificação oficial usados em cada animal.

Situações específicas ou de natureza sanitária, serão aplicadas as normas
emanadas pela autoridade sanitária nacional, a DGAV.

O custo total da identificação eletrónica, será de 5 euros por animal e a aplicação
convencional será de 4 euros. 

Os produtores terão ao seu dispor mais uma opção para identificarem os seus
bovinos. 

Já se encontram disponíveis os meios de identificação eletrónicos. 

Submissão do Mapa Integrado 
de Registo de Resíduos

Ações de 
Formação 
Profissional

COTS - Conduzir e operar o 
trator em segurança*

APF - Aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos*

MBCVA - Mecanização 
básica e condução de 
veículos agrícolas cat.lll* 

Agricultura sustentável

Estão abertas as inscrições 
para as ações de formação 
profissional nas seguintes 
áreas:

Recorde-se que a partir de 1 de 
agosto de 2022, a carta de 
condução ou licença passam a 
não ser suficientes, sendo 
obrigatório a frequência de 
ações da COTS aos titulares 
das cartas de condução B, C e 
D que pretendam conduzir 
veículos agrícolas.

(*) obrigatória

Identificação Eletrónica em
Bovinos


