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Está a chegar ao fim o ano de dois m
vai marcar de uma forma única e
mundo. Portugal, tal qual como
União Europeia e do resto do glo
imenso com a pandemia do COV
números de pessoas mortas e infe
pelos graves problemas sofridos pel
e que infelizmente irão continuar, ap
dias terem surgido luzes ao fundo
produção de vacinas que poderão fa
Os agricultores do Campo Branco e n
além dos sustos e das medidas grav
serem condicionados na rentabilida
neste Outono deu sinais de abranda
nos alguma esperança em melhores
agro-pecuário e alimentar, que gara
faltassem á nossa população, perant
Uma palavra de solidariedade e
profissionais, aos nossos autarcas e
esta pandemia. Para aqueles que in
pesar.
Com muito optimismo e como é ap
frente, na esperança de melhores di
promissor de boas novas para todo o

ACORDO NA TRANSIÇÃO DA PA

O Parlamento e o Conselho E
chegaram a acordo sobre o perío
transição da Politica Agrícola Comum
ou seja foi garantido o financiamen
agricultores até 2023, ano em que co
período da vigência da nova PAC.
Confederação dos Agricultores de P
organiza no dia 9 de Dezembro um W
conferência on-line sobre este assunt
mais informações sobre esta confe
contacte o Gabinete Técnico da AACB.

CULTURAS OUTONO IN

As culturas de Outono e Inverno
áreas para forragens ou para
grão, estão a decorrer a bom ritmo n
do Campo Branco, apresentan
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a todos quantos tem contribuído para prevenir e
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vegetativo, o mesmo acontecendo com as
pastagens naturais ou espontâneas.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE
PPASTAGENS E FORRAGENS

Vai decorrer no próximo dia
de 2020, com início ás 15 horas uma
conferência on-line, na plataforma Zoom
Colibri, organizada pela Sociedade
Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF
sobre a temática " Sistemas a
extensivos no Campo Branco".
Esta conferência substitui o evento que
estava marcado para se realizar em Castro
Verde, mas que devido ao Covid 19, teve que
ser anulado.
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APOIO ZONAL DE CASTRO V

Lembramos aos nossos Associados,
beneficiários do Apoio Zonal de Castro
Verde, de que devem cumprir todas as
regras e normas vigentes, nomeadamente
as rotações, fazer as culturas para a fauna
bravia quando for o caso, com leguminosas
de boa qualidade de germinação e em
quantidade suficiente. Não esque
anotar no livro de campo todas as
operações realizadas.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS
DE SUÍNOS

Durante o mês de Dezembro de 2020, está
a decorrer a declaração de existências de
suínos. Assim, todos os Produtores de
explorações de suínos são obrigados a
declarar os efetivos que possuam, no dia
um do referido mês.

VERIFICAÇÃO DE IDENTIFIC

A partir do mês de Dezembro iniciamos a campanha de verificação da identificação dos
efectivos ovinos, caprinos e bovinos, para posterior confrontação com os registos existentes
no Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal (SNIR
rebanhos apresentem-se sem irregularidades durante os controlos oficiais. Assim para além de
verificarmos a presença dos animais, também controlamos a existência de quedas de brinco,
desaparecimentos, novas identificações
Os produtores que queiram usufruir destes serviços terão de realizar com a AACB protocolos
no âmbito da gestão de efectivos e
contactar os serviços administrativos da Associação para proceder ao agendamento da
respectivas leituras de rebanho com brevidade, através do n.º de telefone 286322818.
Mais se informa que o período de retenção dos bovinos, ovinos e caprinos inicia
Janeiro e termina no dia 30 de Abril do ano 2021.
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Lembramos aos nossos Associados,
do Apoio Zonal de Castro

Verde, de que devem cumprir todas as
regras e normas vigentes, nomeadamente
as rotações, fazer as culturas para a fauna
bravia quando for o caso, com leguminosas
de boa qualidade de germinação e em
quantidade suficiente. Não esquecer de
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REGIME DE APOIO ASSOCIADO
ANIMAIS - INTENÇÃO DE CANDIDATURA

2021

No âmbito do Regime de Apoio Associado,
será disponibilizado no portal do IFAP,
entre 1 de outubro e 31
2020, o formulário para manifestação de
intenção de candidatura para os Prémios
por Vaca em Aleitamento, por Vaca Leiteira
e por Ovelha e Cabra, para o ano de 2021.
Deverão formalizar a referida candidatura
todos os beneficiários que não
apresentaram Pedido Único 2020, os
detentores associados (pastores) e novos
detentores de animais que pretendam o
prémio para 2021.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS

Durante o mês de Dezembro de 2020, está
decorrer a declaração de existências de

suínos. Assim, todos os Produtores de
explorações de suínos são obrigados a
declarar os efetivos que possuam, no dia

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE
PEQUENOS RUMINANTES

Durante o mês de Janeiro de 2
decorrer, como habitualmente, o período
obrigatório de Declaração de Existências de
Pequenos Ruminantes. A não realização
deste procedimento impede o pagamento
das Ajudas a Animais (Ovinos/Caprinos).

VERIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUMINANTES

A partir do mês de Dezembro iniciamos a campanha de verificação da identificação dos
ovinos, caprinos e bovinos, para posterior confrontação com os registos existentes

no Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal (SNIRA). O nosso objectivo
se sem irregularidades durante os controlos oficiais. Assim para além de

verificarmos a presença dos animais, também controlamos a existência de quedas de brinco,
desaparecimentos, novas identificações e aplicação de números de casa (no caso dos bovinos).
Os produtores que queiram usufruir destes serviços terão de realizar com a AACB protocolos

gestão de efectivos e identificação animal, e se já o efectuaram
ços administrativos da Associação para proceder ao agendamento da
de rebanho com brevidade, através do n.º de telefone 286322818.

Mais se informa que o período de retenção dos bovinos, ovinos e caprinos inicia
termina no dia 30 de Abril do ano 2021.
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REGIME DE APOIO ASSOCIADO - PRÉMIOS
INTENÇÃO DE CANDIDATURA

No âmbito do Regime de Apoio Associado,
será disponibilizado no portal do IFAP,

31 de dezembro de
, o formulário para manifestação de

intenção de candidatura para os Prémios
por Vaca em Aleitamento, por Vaca Leiteira
e por Ovelha e Cabra, para o ano de 2021.
Deverão formalizar a referida candidatura
todos os beneficiários que não
apresentaram Pedido Único 2020, os
detentores associados (pastores) e novos
detentores de animais que pretendam o

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE
PEQUENOS RUMINANTES

Durante o mês de Janeiro de 2021, irá
decorrer, como habitualmente, o período
obrigatório de Declaração de Existências de
Pequenos Ruminantes. A não realização
deste procedimento impede o pagamento
das Ajudas a Animais (Ovinos/Caprinos).

A partir do mês de Dezembro iniciamos a campanha de verificação da identificação dos
ovinos, caprinos e bovinos, para posterior confrontação com os registos existentes

objectivo é que nossos
se sem irregularidades durante os controlos oficiais. Assim para além de

verificarmos a presença dos animais, também controlamos a existência de quedas de brinco,
e aplicação de números de casa (no caso dos bovinos).

Os produtores que queiram usufruir destes serviços terão de realizar com a AACB protocolos
efectuaram, então basta

ços administrativos da Associação para proceder ao agendamento da
de rebanho com brevidade, através do n.º de telefone 286322818.

Mais se informa que o período de retenção dos bovinos, ovinos e caprinos inicia-se no dia 1 de
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NOVA MEDIDA EXCECIONAL E TEMPORÁRIA
AVES, SUÍNOS E PRODUÇÃO DE OVOS E DE LEITE DE PEQUENOS RUMINANTES

Para responder aos problemas de liquidez e de fluxos de tesouraria provocados pela atual
pandemia do COVID 19, que põem em risco a continuidade das atividades dos agricultores e
das pequenas empresas ativas na criação de aves e suínos, bem como na produção de ovos e
de leite de pequenos ruminantes, é adotada uma nova medida excecional e temporária
prevista no artigo 39.º-B do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de dezembro, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente - PDR2020.

O período de candidaturas estará aberto entre 1 e 21 de dezembro de 2020, para os seguintes
setores de produção agrícola, conforme atual redação da Portaria N.º 268/2020, de 18 de
novembro:

a. Setor das aves e dos ovos
b. Setor da carne de suíno, no que respeita à produção de leitões para abate e à

produção da raça de porco alentejano
c. Setor do leite de pequenos ruminantes.

“ELETRICIDADE VERDE”: ENGANO OU
MEDIDA ENGANOSA?

Lei da Assembleia da República determina
apoios percentuais sobre valor das faturas,
mas portaria do Governo consagra apoios
percentuais face à potência contratada
No âmbito do Orçamento de Estado
suplementar aprovado há uns meses pela
Assembleia da República, foi estabelecida
uma medida para a Eletricidade Verde
(art.º 309.º -A) que,“reforça o orçamento
do IFAP, I. P., para assegurar a
operacionalização do apoio aos custos com
Ă� ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ� ŶĂƐ� ĂƟǀ ŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ�
produção,armazenagem, conservação e
comercialização de produtos agrícolas e
pecuários, a atribuir a agricultores,
produtores pecuários, ĐŽŽƉĞƌĂƟǀ ĂƐ�
agrícolas e organizações de produtores”,
garantindo um apoio correspondente a:
a) 20 % do valor da fatura para as
explorações agrícolas até 50ha, ou
explorações agropecuárias com até 80
cabeças normais;

b) 10 % do valor da fatura para as
explorações agrícolas com área superior a
50 ha, explorações agropecuárias com mais
de 80 ĐĂďĞĕĂƐ�ŶŽƌŵĂŝƐ�Ğ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀ ĂƐ�Ğ�
organizações de produtores.”

ABERTURA DAS MEDIDAS AGRO-
AMBIENTAIS PARA 2021

No âmbito da transição entre períodos de
programação, a candidatura aos apoios às
medidas agroambientais poderá ser
aberta, em 2021, a novos compromissos, a
assumir nos anos de 2021 e 2022, para as
ações: 7.1 Agricultura Biológica, 7.3
Pagamentos Rede Natura, 7.4 Conservação
do Solo, 7.6 Culturas Permanentes, 7.7
Pastoreio Extensivo, 7.8. Recursos
Genéticos, 7.9 Mosaico Agroflorestal, 7.10.
Silvoambientais e 7.12 Apoio
Agroambientais à Apicultura. No caso das
ações 7.2 “Produção integrada e 7.5 “Uso
eficiente da água” haverá lugar ao
prolongamento dos compromissos atuais
para o ano de 2021. A AACB aguarda
confirmação desta informação.



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AACB

Informamos que devido ao período
estão encerrados nos próximos dias 24 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2021.

Informação COVID-19

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AACB

Informamos que devido ao período natalício, todos os nossos serviços de atendimento
nos próximos dias 24 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2021.
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nossos serviços de atendimento público,
nos próximos dias 24 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2021.


