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Ministério da Agricultura e do Mar Antecipa
Pagamento das Ajudas Diretas aos Agricultores
O Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) vai antecipar o pagamento de ajudas diretas aos agricultores
correspondente a 50% das ajudas do Regime de Pagamento Único e do prémio aos ovinos e caprinos e a
80% do prémio à vaca em aleitamento. Estes pagamentos, a ter lugar já em outubro, serão efetuados dois
meses mais cedo do que o previsto.
De acordo com o Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque, em notícia publicada no
portal do MAM, «a transição para a nova Política Agrícola Comum (PAC) veio permitir que os Estadosmembros procedam a esta antecipação sem terem de obter uma autorização prévia da Comissão Europeia». Assim, «esta decisão veio dar mais autonomia às opções de cada Estado-membro. Após planeamento de 2014, temos novamente condições para Portugal antecipar este pagamento para outubro, pelo terceiro ano consecutivo», asseverou o Secretário de Estado.
Para mais informações consulte Calendário Indicativo de Pagamentos

Situação da Cultura da Papoila do Ópio na Região Alentejo
O ano agrícola de 2013/14 testemunhou a primeira colheita da papoila dormideira (Papaver somniferum)
em solo alentejano, uma cultura considerada atrativa para as explorações agrícolas abrangidas pelo Sistema Global de Rega de Alqueva. A Macfarlan Smith Limited, empresa farmacêutica escocesa especializada
na produção de alcalóides de ópio, assumiu a responsabilidade pelo desenvolvimento da produção e transformação da cultura da papoila na região Alentejo.
Na primeira colheita foram produzidas cerca de 500 toneladas de palha e semente em 800 hectares de 40
agricultores alentejanos. A empresa procura estender a cultura a um maior número de agricultores e dobrar a área de plantação no Alentejo para 1.600 hectares em 2015 e para 3.200 hectares em 2016.
A Macfarlan Smith pretende que a próxima colheita seja processada na
unidade agro-industrial do ramo farmacêutico que está a ser construída
pela empresa em Beja.
Esta unidade tem como objetivo de longo prazo a extração e produção de
morfina em Beja mas, numa primeira fase, executará o processamento
inicial das papoilas, encaminhado posteriormente para a unidade da empresa em Edimburgo para a produção de morfina.
Noticía
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Sessão de Informação
Oportunidades de Financiamento
HORIZONTE 2020
Realizou–se no Auditório do INIAV, em Oeiras no passado dia 30 de setembro, uma sessão de informação
sobre o financiamento destinado às empresas do setor agrícola, agroalimentar e florestal.
A sessão de informação divulgou as oportunidades de financiamento que este programa comunitário de
apoio à investigação e inovação oferece aos agricultores e às empresas do setor agrícola, agroalimentar e
florestal para melhorarem os seus níveis de produtividade e sustentabilidade.
Apresentações disponíveis da Sessão de informação "Oportunidades de financiamento HORIZONTE
2020"

Inovação em Portugal Rural | Detetar, Medir e Valorizar
O Colégio Espirito Santo da Universidade de Évora (sala 131) foi palco, no dia
29 de setembro, de uma sessão de apresentação do livro Inovação em Portugal Rural – Detetar, Medir e Valorizar. A Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro em parceria com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural realizaram um roteiro de apresentação, no âmbito do projeto RUR@L
INOV (Inovar em Meio Rural), que tem como objectivo compreender como se
desencadeiam e desenvolvem os processos de inovação em organizações localizadas nas áreas rurais portuguesas.
As apresentações regionais do livro serviram de pretexto para estimular um debate nacional sobre a importância da inovação de pequena escala e baixa intensidade tecnológica para a promoção do desenvolvimento local e regional. A sessão de abertura contou com a presença do Sr. Diretor Regional de Agricultura
e Pescas do Alentejo, Eng.º Francisco Murteira, que destacou a importância do livro Inovação em Portugal
Rural.
Programa Completo Roteiro Inovação em Portugal Rural
Livro
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Encontros comemorativos dos
20 anos da Trilho e da Aliende

A DRAP Alentejo participou nas comemorações do 20º aniversário das associações de desenvolvimento local/rural Trilho - Associação para o Desenvolvimento Rural e ALIENDE – Associação para o Desenvolvimento Local que integram o Monte ACE - Desenvolvimento do Alentejo Central, entidade responsável pela
execução da abordagem LEADER no Alentejo Central desde o LEADER II (1994-1999).
Em ambas as comemorações, Sessão Comemorativa “Trilhos do Futuro: Olhar e Perspetivas” que se realizou no Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro no dia 15 de julho e Encontro Temático Construir Desenvolvimento que se realizou no Centro Cultural de Redondo no dia 23 de julho de 2014, a DRAP
Alentejo integrou um painel com representantes de outros serviços públicos regionais: CCDR Alentejo;
Delegação Regional do IEFP; Centro Distrital de Évora da Segurança Social; IPDJ, que debateu as perspetivas futuras para o próximo período de programação 2014-2020 dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).

Seminário Regional do Alentejo
Agricultura Familiar
Realizou-se na Universidade de Évora no passado dia 9 de julho o Seminário Regional do Alentejo - Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais no âmbito do Ano Internacional da Agricultura
Familiar.
Na sessão de abertura esteve presente o Sr. Secretário Geral das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
Eng.º Francisco Gomes da Silva e o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Eng.º Francisco Murteira.
Foram




debatidos três grandes temas:
Potencialidades e dificuldades da agricultura familiar no Alentejo;
Boas práticas da agricultura familiar;
Viabilidade da agricultura familiar.

De salientar a intervenção do Sr. Doutor José da Veiga no âmbito das Boas Práticas da Agricultura Familiar - Organizações de produtores.
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