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 Inspecção Obrigatória de Equipamentos de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Combate à vespa velutina 

 
 

 
 
 

 
 

A 3ª edição das Normas Complementares de aplicação da Medida de Apoio à 
Reestruturação e Reconversão de Vinhas foi publicada (Portaria n.º 357/2013, 
de 10 de Dezembro) com o objectivo de definir um conjunto de regras 
administrativas e procedimentos que se destinam essencialmente aos 
beneficiários deste apoio. Visam contribuir para o cumprimento das suas 
obrigações, assegurar a correta utilização do apoio financeiro e permitir uma 
maior eficácia na operacionalização da gestão e do controlo da execução desta 
medida de apoio. Apenas o ponto 12.1.5 - Instalação do Sistema de Suporte é 
alterado. Estas normas podem ser consultadas nas páginas da internet do IVV, 
I.P. e do IFAP, I.P. 

Desde 26 de Novembro de 2016 que só 
podem ser utilizados equipamentos de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos que 
tenham sido aprovados em inspecção 
realizada pelos Centros de Inspeção Perió- 
dica de Pulverizadores (Centros IPP) 
reconhecidos pela DGAV. Estão isentos de 
inspecção equipamentos novos e 
equipamentos utilizados para aplicação em 
pulverização manual, desde que, não 
comportem barra de pulverização de largura 
superior a 3 m e os equipamentos que não se 
destinam à aplicação por pulverização. 
 

 
A vespa velutina, também 

conhecida por vespa asiática, 
continua a disseminar no nosso 

país, representando uma ameaça 
para os apiários (por se alimentar 

das abelhas domésticas) e para as 
populações (por se tratar de uma 
espécie agressiva que constrói os 

ninhos também em perímetros 
urbanos). 

 
Sendo fundamental a informação 
sobre a forma de actuação, a 
Assembleia da República emitiu a 
Resolução da Assembleia da 
Republica nº131/2016 na qual 
recomenda ao Governo que adopte 
medidas mais efectivas de combate. 
A DGAV e o ICNF, publicaram um 
folheto informativo que pode ser 
consultado na página da internet.  



Actualização do Registo Vitícola 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajudas PAC - Apoio associado animais 
O apoio associado “animais” - Prémio por vaca leiteira, em aleitamento e por ovelha e 
cabra é atribuído apenas ao efectivo pecuário elegível. Para além das regras associadas à 
identificação e registo, os animais terão de permanecer na exploração durante um período 
de retenção. Até agora o período de retenção para os animais da espécie bovina diferia do 
previsto para os pequenos ruminantes.  
Foi apresentada uma proposta de alteração do período de retenção, do prémio por vaca 
leiteira, em aleitamento e por ovelha e cabra, que caso seja aprovada, decorrerá entre 1 de 
Janeiro a 30 de Abril.  

 
Apoio excepcional ao sector do leite de vaca - 2016 

Para fazer face às dificuldades no sector do leite (particularmente o sector do leite de vaca), foi publicada a Portaria 
n.º276-A, onde foram criadas duas medidas: 

Apoio à agricultura de pequena escala que é atribuído aos produtores que 
detenham até 75 vacas leiteiras elegíveis na sua exploração, com condições de 
elegibilidade idênticas às exigidas na atribuição do Prémio por vaca leiteira ou que 
se encontrem no Regime da Pequena Agricultura (RPA). 

Apoio à contenção da produção é atribuído às explorações com mais de 75 
vacas que não tenham aumentado as entregas de leite no trimestre de Abril a 
Junho de 2016, em relação a igual trimestre de 2015. 

O valor a atribuir será de 45 euros por animal elegível sendo que o pagamento será limitado a 20 vacas por 
exploração.  

Adiantamento do pagamento de Ajudas do Pedido Único 2016 
No dia 31 de Outubro de 2016, o  Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural através do IFAP 
procedeu ao adiantamento de 70% de ajudas da candidatura apresentada no PU2016: 
 
  
 
 

 MZD’s - Manutenção da actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas  
 MAA’s:  

 M 7.1 – Agricultura Biológica  
 M 7.2 – Produção Integrada  
 M 7.4 – Conservação do solo  

 RPB – Regime de Pagamento Base  
 PJA – Pagamento para Jovens Agricultores  
 Pagamento específico por Superfície ao Arroz e ao Tomate 
 Prémio por Vaca Leiteira, em Aleitamento e Ovelha e Cabra 

A recepção da Declaração de Colheita e Produção (DCP) 
teve início a 1 de Outubro de 2016. Os agricultores terão 
de ter, no seu Registo Vitícola (RV), as parcelas de vinha 
exploradas, em resultado do novo Sistema de Informação 
da Vinha e do Vinho (SIVV). Devido a esta alteração, o 
SIVV não permitirá a entrega da DCP se as parcelas não 
constarem do RV. Para regularizar/actualizar o registo, os 
agricultores deverão dirigir-se aos serviços regionais de 
agricultura da sua região munidos dos documentos de 
posse da terra e enquadramento legal das parcelas. Para 
mais informação consulte a página da internet do IVV. 



Na Primavera de 2017, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) prepara uma luta biológica, de forma a combater a praga da vespa das galhas do castanheiro, por ser nesta época que os sintomas são visíveis na árvore. 

Este insecto (Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu) ataca os órgãos verdes de árvores do género Castanea (excepto frutos), induzindo a formação de galhas nos gomos e folhas, provocando a redução do crescimento dos ramos e a frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a qualidade da castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros. 

Reforçar a fiscalização de forma gradual, sobre os operadores de veículos e máquinas agrícolas e florestais no que respeita às estruturas de protecção, ao cinto de segurança, ao avisador luminoso e ao transporte de passageiros Controlar efectivamente as máquinas e tractores no mercado de segunda mão, em especial aos veículos importados e não homologadas em Portugal, através de regulamentação do processo de atribuição de matrícula

Criação de um regime sancionatório associado à não utilização de sistemas de retenção e à imposição de montagem de avisador luminoso especial de cor amarela 
A realização de inspecções obrigatórias aos tractores agrícolas

Todos os condutores que não possuam licença de condução de veículos agrícolas vão ter que, obrigatoriamente frequentar formação sobre segurança

Criação de uma plataforma comum de registo de informação relativa a acidentes com tractores e máquinas agrícolas

Avaliação de incentivos à modernização do parque de tractores agrícolas a nível nacional, com o intuito de eliminar ou substituir tractores sem estruturas de protecção anti capotamento

 
 

Período de apresentação de candidaturas à Operação 8.1.4.  
.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Medidas para reduzir a sinistralidade com tractores e máquinas agrícolas e florestais 
Está previsto, para 2017, implementar várias medidas para reduzir o elevado número de acidentes com tractores, 
máquinas agrícolas e florestais. Algumas das medidas são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Luta biológica contra a Vespa das galhas do castanheiro 

 
 
 
 
 

De 15 de Setembro a 3 de Novembro de 2016, decorreu o período de 
apresentação de candidaturas (Portaria n.º 134/2015 de 18 de Maio, alterada 
pela Portaria n.º 233/2016 de 29 de Agosto) ao Restabelecimento da Floresta 

Afectada por Agentes Bióticos e Abióticos ou por Acontecimentos 
Catastróficos. Os objectivos do apoio direccionam-se para o restabelecimento 
de povoamentos florestais afectados por agentes bióticos e abióticos, para a 

realização de acções de estabilização de emergência pós incêndio, catástrofes 
naturais, ou acontecimentos catastróficos, visando a minimização de risco de 

erosão, em áreas identificadas pelas entidades competentes. Podem beneficiar 
deste apoio os detentores públicos e privados de espaços florestais, com 

intervenção ao nível das explorações florestais e agro-florestais e com escala 
territorial relevante. 



VITIS – Submissão de pedidos de pagamento 
 

 
 

Retoma na recolha de cadáveres SIRCA 
Em relação ao Aviso n.º 1/DGAV/2016, de 24 de Agosto, no âmbito do SIRCA:  

1. No ponto 7 considera-se, a partir da data de publicação deste 
aviso, a cessação do período de interrupção temporária e excepcional dos 
serviços de recolha oficial de cadáveres; 

2. É retomada a recolha oficial de cadáveres na forma anterior à 
publicação deste Aviso; 

3. As medidas excepcionais de destruição de cadáveres de animais 
deixam de ser exequíveis; 

4. São aplicados os pressupostos inerentes à cobrança de taxa 
SIRCA no dia seguinte à publicação deste despacho. 

 
Operação 5.1.1: Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores 

Entre o dia 30 de Setembro de 2016 e o dia 31 de Janeiro 
de 2017 decorreu o período para a apresentação de 
candidaturas à Operação 5.1.1. do PDR 2020, ao abrigo do 
disposto na Portaria n.º 254-A/2016 de 26 de Setembro. 
Para se poderem candidatar como beneficiárias, as 
entidades devem ser agrupamentos ou organizações de 
produtores reconhecidos, pela primeira vez, a partir de 12 de 

Dezembro de 2013 ao abrigo do Despacho Normativo n.º 
11/2010 ou da Portaria n.º 169/2015 alterada pela Portaria 
n.º 25/2016.  
Não são elegíveis agrupamentos ou organizações de 
produtores reconhecidos para os produtos do sector das 
frutas e produtos hortícolas, como também frutos de casca 
rija e pequenos frutos. 

 
Operação 6.2.2. - Restabelecimento do Potencial Produtivo no Baixo Alentejo (3º Concurso) 

Ao abrigo do PDR2020, decorreu entre 20 de Outubro e 21 de 
Novembro de 2016 o período para a submissão de 
candidaturas ao apoio do Restabelecimento do Potencial 
Produtivo, na sequência dos danos provocados pelas elevadas 
temperaturas e ausência de precipitação ocorridas durante os 
meses de Julho, Agosto e Setembro deste ano na região do 
Baixo Alentejo.  O objectivo é a concessão de um apoio à 

reconstituição ou reposição das condições de produção das explorações pecuárias afectadas abrangendo a 
realização de furos para captação de água subterrânea, aquisição de equipamentos de bombagem e de 
equipamentos de transporte de água (cisterna). Podem beneficiar as pessoas singulares ou colectivas cujas 
explorações agrícolas tenham sofrido diminuições significativas, no capital agrícola e fundiário, em consequência de 
catástrofes ou calamidades naturais reconhecidas por decisão governamental, assim como as organizações de 
agricultores responsáveis pela gestão de infra-estruturas colectivas de apoio à actividade agrícola que tenham 
igualmente sido danificadas. 

 
Ficha técnica:  
Elaboração: Delfim Moutinho  
Colaboração: Susana Ferreira/Rita Paiva 
Revisão: Adélia Vilas-Boas  
Coordenação: João Filipe 

A apresentação dos pedidos de pagamento VITIS que terminou no dia 11 de Julho de 2016 e que não puderam ser 
submetidos por motivos não imputáveis aos beneficiários, entre 19 de Outubro e 19 de Novembro de 2016, 
poderiam ser submetidos através da funcionalidade para registo dos pedidos de pagamento disponível na página 
da internet do IFAP (portal). 


