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MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – PDR 2020 

Regime de Apoio aos Setores de Produção Agrícola (setor da carne 

de suíno) 

 

Os apoios têm como finalidade responder aos problemas de liquidez e de fluxos de tesouraria 

que põem em risco a continuidade das atividades dos agricultores e das pequenas empresas 

ativas na criação de suínos, no que respeita à produção de leitões para abate e à produção da 

raça de porco alentejano. 

São beneficiários do apoio os detentores de explorações de produção de leitões para abate (no 

caso produção de leitões para abate). 

São beneficiários do apoio os detentores de explorações que se dediquem à produção de raça 

de porco alentejano. (no caso da produção da raça de porco alentejano). 

São abrangidas as seguintes categorias, em conformidade com a declaração de existências: 

a) Porcos de engorda: leitões com peso vivo inferior a 20 kg, bácoros com peso vivo entre 

20 kg e 50 kg, porcos com peso vivo entre 50 kg e 80 kg, porcos com peso vivo entre 80 

kg e 110 kg e porcos com mais de 110 kg de peso vivo; 

b) Porcas reprodutoras: porcas cobertas de 1.ª barriga, porcas cobertas de 2.ª ou mais 

barrigas e porcas em lactação ou a aguardar cobrição. 

 

Os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições (no caso 

produção de leitões para abate):  

a) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária da espécie 

suína, pertencente às classes 1, 2 ou 3 previstas no anexo I do Decreto -Lei n.º 81/2013, 

de 14 de junho (NREAP); 

b) Ter submetido na base de dados de apoio ao Sistema Nacional de Informação e Registo 

Animal (SNIRA) a declaração de existências de dezembro de 2019 e de abril de 2020, de 

acordo com o previsto no Decreto -Lei n.º 142/2006, de 27 de julho; 

c) Deter explorações com histórico de abate de leitões no ano de 2019, comprovado pelas 

respetivas guias de abate registadas no SNIRA; 

d) Deter explorações com um mínimo de 3 e um máximo de 200 porcas reprodutoras, em 

cabeças naturais, evidenciado na declaração de existências de abril de 2020; 

e) O efetivo de porcas reprodutoras e leitões com menos de 20 kg deve representar, pelo 

menos, 90 % do efetivo total de suínos declarados em cabeças naturais, na declaração 

de existências referida na alínea anterior; 
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f) Podem beneficiar dos montantes específicos do apoio previstos no anexo II  da portaria 

n.º 268/2020, de 18 de novembro, para as raças autóctones, os candidatos que 

detenham explorações com porcas de raças autóctones, inscritas no respetivo livro 

genealógico. 

 

Os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições (no caso da 

produção da raça de porco alentejano): 

a) Ser detentor de exploração com título para o exercício da atividade pecuária da espécie 

suína, pertencente às classes 1, 2 ou 3 previstas no anexo I do Decreto -Lei n.º 81/2013, 

de 14 de junho (NREAP); 

b) Deter explorações com animais da raça de porco alentejano inscritos no respetivo livro 

genealógico; 

c) Ter submetido, na base de dados de apoio ao SNIRA, a declaração de existências de 

agosto de 2020, comprovativa da detenção na exploração de porcas reprodutoras ou 

porcos de engorda. 

 

Para a produção de leitões para abate: 

Os apoios a conceder revestem a forma de ajuda forfetária, não reembolsável, de acordo com 

os montantes previstos no anexo II da portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro, apurados a 

partir da declaração de existências de abril de 2020. 

Para a produção da raça de porco alentejano: 

O apoio a conceder reveste a forma de ajuda forfetária, não reembolsável, de acordo com os 

montantes previstos no anexo III da portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro, apurados com 

base na declaração de existências de agosto de 2020. 

A dotação orçamental global afeta aos apoios previstos na portaria n.º 268/2020, de 18 de 

novembro é de 12,2 milhões de euros, sendo que 2,9 milhões de euros é destinado ao setor da 

carne de suíno. 

 

Previamente à apresentação da candidatura, os interessados devem inscrever e manter 

atualizados os dados relativos à identificação do beneficiário (IB), no sistema de informação do 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.). 

As candidaturas aos apoios previstos na presente portaria são submetidas eletronicamente 

através do formulário próprio disponível na plataforma iDigital, no portal do IFAP, I. P., em 

www.ifap.pt . 

O período de submissão de candidaturas ao abrigo da presente portaria decorre entre os dias 

1 e 21 de dezembro de 2020. 

NATUREZA E MONTANTE DE APOIO: 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 

 

http://www.ifap.pt/


 
 
 

 
Regime de Apoio aos Setores de Produção Agrícola 

 (setor da carne de suíno)                                                                                      24/11/2020 

Apenas serão consideradas as declarações de existências que tenham sido submetidas na base 

de dados de apoio ao SNIRA até ao dia 30 de setembro de 2020. 

 

Os apoios previstos na portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro, podem ser cumulados entre 

si, desde que a soma dos valores unitários de cada tipologia de apoio não ultrapasse o valor de 

7000 € por beneficiário. No caso em que a cumulação de apoios exceda o valor de 7000 € por 

beneficiário, não são consideradas as tipologias de apoio com o valor mais baixo. 

No entanto, o apoio ao setor de produção de leitões para abate, não é cumulável com o apoio 

ao setor de produção da raça de porco alentejano. 

 

 Portaria n.º 268/2020, de 18 de novembro. 

 

LEGISLAÇÃO: 

 

ACUMULAÇÃO DOS APOIOS: 

 


