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PEDIDO ÚNICO 2019 –1 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL

O período de apresentação das candidaturas ao Pedido Único de Ajudas (PU) de 2019 decorre desde o
dia 1 de fevereiro até ao dia 30 de abril.
Para informação detalhada relativamente ao PU, incluindo prazos de entrega de outros formulários
associados, consulte a página Pedido Único 2019.
A candidatura ao PU 2019 poderá ser efetuada diretamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do
IFAP, em O Meu Processo, ou através das Entidades reconhecidas, numa das Salas de Atendimento
existentes para o efeito.
Evite constrangimentos na submissão da candidatura verificando previamente se os seus dados
de Beneficiário e da sua Exploração estão atualizados nas Bases de Dados do IFAP.
Mais Informações

ACESSO À ÁREA RESERVADA E ALTERAÇÕES IB - TUTORIAL

Com o objetivo de auxiliar o utilizador no acesso à Área Reservada e em
alterações ao formulário IB – Identificação de Beneficiário, o IFAP produziu
um vídeo Tutorial, que pode visualizar no Canal YouTube do IFAP.

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO - MONTANTES PAGOS POR DISTRITO

O IFAP disponibilizou informação estatística relativa aos montantes
pagos por distrito, 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 na página Montantes Pagos por
distrito.

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 serão obrigatoriamente formalizadas através do preenchimento do formulário eletrónico
disponível no site do Recenseamento Agrícola 2019.
Para esclarecimentos adicionais utilize endereço: ine-recrutamento@ine.pt
Mais Informações

PAGAMENTOS JANEIRO 2019
No dia 31 de janeiro de 2019, o IFAP procedeu a pagamentos* num montante total de cerca de
58,5 milhões de euros, dos quais se destacam os seguintes:

FEAGA
Promoção de Vinho em Mercados de Países Terceiros – 1,1 milhões de euros
Novo Regime da Vinha – 2,5 milhões de euros

FEADER
PDR 2020
Investimento – 17,0 milhões de euros
Florestação de Terras Agrícolas – 2,3 milhões de euros
Medidas Agro-Ambientais – 16,4 milhões de euros

PRORURAL+
Investimento – 2,6 milhões de euros

FEAMP
MAR 2020
Continente – 6,5 milhões de euros

CRÉDITO E SEGUROS
Seguro de Colheitas – 3,5 milhões de euros
*Valores provisórios
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Consulte outras notícias no Portal do IFAP.
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