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PU 2019 - ATUALIZAÇÃO PRÉVIA DA INFORMAÇÃO DO PU PELO BENEFICIÁRIO

 
As candidaturas às ajudas incluídas no PU 2019 são pré-preenchidas com os dados existentes nas
diferentes bases de dados e são submetidas a um conjunto alargado de validações automáticas para
que sejam consideradas válidas e aceites.

Essas validações têm por base a informação pré-preenchida residente no Sistema de Informação (SI)
do IFAP, nomeadamente as referentes aos dados pessoais e comerciais dos Beneficiários – IB
(Identificação do Beneficiário), as referentes à caracterização da Exploração Agrícola, incluindo-se as
Parcelas e respetivas Ocupações de Solo, armazenadas no SIP (Sistema de Identificação Parcelar),
bem como os animais registados no SNIRA (Sistema Nacional de Informação e Registo Animal).

Assim, para agilizar o processo da Candidatura ao PU 2019 sugerimos que verifique essa
informação antes de iniciar a formalização da sua candidatura.

Mais Informações

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE SUÍNOS - ABRIL 2019

 

Os proprietários de explorações de suínos devem proceder à
submissão da declaração de existências, durante o mês de abril
de 2019, reportando-se ao primeiro dia desse mês.

A declaração de existências de suínos poderá ser efetuada
diretamente pelo produtor na Área Reservada do Portal, em O
Meu Processo acedendo ao menu Animais, através das
entidades reconhecidas, nas Salas de Atendimento existentes
para o efeito, ou em qualquer departamento dos serviços
veterinários regionais.

Mais Informações

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA LINHAS DE CRÉDITO - COOPERATIVAS E
ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES

 
O IFAP, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), a AGROGARANTE - SGM e várias
Instituições de Crédito, celebraram ontem, dia 19 de março de 2019, um Protocolo de colaboração,
que permite o estabelecimento de condições de financiamento especiais às Cooperativas e
Organizações de Produtores dos setores vitícola e frutícola ou das regiões afetadas pela tempestade
"Leslie".

O Protocolo foi celebrado com as seguintes Instituições de Crédito:

Banco Comercial Português
Banco BIC Português
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria

Prevê-se que a breve trecho este Protocolo seja também assinado por:

Banco BPI
Banco Santander Totta
Novo Banco

Mais Informações

RECENSEAMENTO AGRÍCOLA 2019 - CANDIDATURAS ABERTAS

 

                                              

O Instituto Nacional de Estatística (INE) está a promover o recrutamento de 1300 entrevistadores,
para todo o território nacional, no âmbito da preparação do Recenseamento Agrícola 2019 (RA
2019).

As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas através do preenchimento do formulário
eletrónico, disponível no Portal do Recenseamento Agrícola 2019.

Para obtenção de esclarecimentos, os interessados devem utilizar o endereço:

ine-recrutamento@ine.pt

IFAP PRESENTE NA 36ª OVIBEJA

 

                                
O IFAP irá participar na 36ª OVIBEJA, a decorrer em Beja entre os dias 24 e 28 de abril, onde os
interessados poderão obter informações sobre:

Candidaturas ao Pedido Único (PU) 2019
Ajudas e apoios concedidos pelo Instituto
Informação acerca dos projetos de investimento em curso
Esclarecimentos relativos ao pagamento de ajudas
Registo no Portal e funcionalidades disponíveis

Para mais informações consulte o Programa da Feira.

 

AJUDAS SETOR DO TOMATE - ESTATÍSTICAS 2015 E 2016

 

O IFAP disponibilizou informação estatística relativa aos
dados de contratação por indústria/produção, das
campanhas de 2015 e 2016, bem como da comparação
entre essas campanhas, no âmbito da ajuda Pagamento
Específico por Superfície ao Tomate para Transformação.

Esta informação pode ser consultada em setor do tomate no menu Estatísticas do Portal do IFAP.

 

MONTANTES PAGOS POR DISTRITO E CONCELHO EM 2016, 2017 E 2018 - INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICA

 
O IFAP disponibilizou um motor de busca para consulta dos montantes pagos por distrito e
concelho, tendo por base os pagamentos efetuados nos anos civis de 2016, 2017 e 2018, no âmbito
dos apoios do Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Esta informação pode ser consultada através da página Montantes Pagos por Distrito e Concelho no
menu Pagamentos.

 

PAGAMENTOS MARÇO 2019

 
No dia 29 de março de 2019, o IFAP procedeu a pagamentos* num montante total de cerca de
45,9 milhões de euros, dos quais se destacam os seguintes:

FEAGA

Regime de Pagamento Base – 1,2 milhões de euros
  

Novo Regime da Vinha – 1,7 milhões de euros
  

POSEI
  
Abastecimento – 2,6 milhões de euros

  
Açores - Produções Animais – 1,2 milhões de euros

  

FEADER

PDR 2020
  

Investimento – 22,7 milhões de euros
  

Medidas Agro-Ambientais – 2,9 milhões de euros
  

Florestação de Terras Agrícolas – 1,9 milhões de euros
  

 
PRORURAL+

  
Investimento – 1,6 milhões de euros

  
 
PRODERAM 2020

  
Manutenção Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas – 1,9 milhões de euros

  
 

FEAMP

MAR 2020
  

Continente – 2,9 milhões de euros
  

*Valores provisórios

Mais Informações

O IFAP MAIS PERTO DO BENEFICIÁRIO

 

                             
 

MAIS NOTÍCIAS

 
Consulte outras notícias no Portal do IFAP.
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