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MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – PDR 2020 

Regime de Apoio aos Setores de Produção Agrícola (setor de 

produção do leite de pequenos ruminantes) 

 

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 produção de leite de pequenos ruminantes. 

São beneficiários do apoio os produtores de pequenos ruminantes que detenham explorações 

que se dediquem à produção leiteira. 

Nota: entende -se por fêmeas reprodutoras as fêmeas cobertas pela primeira vez e as fêmeas 

já paridas, das espécies ovina e caprina. 

 

Os candidatos ao apoio devem reunir cumulativamente as seguintes condições: 

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

espécies ovina ou caprina, 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 atividade registada como produtor de leite de ovelha ou de cabra no Sistema de 

Informação do Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (SIPACE), no 

primeiro quadrimestre de 2020; 

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

a dezembro de 2019, comprovativa da detenção de fêmeas reprodutoras e da 

comercialização de leite destas espécies. 

 

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

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

base na declaração de existências de dezembro de 2019. 

 

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 2,2 milhões de euros é destinado ao setor do 

leite de pequenos ruminantes. 

MEDIDA: 

ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS: 

 

NATUREZA E MONTANTE DE APOIO: 
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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. 

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. 

 

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

 

LEGISLAÇÃO: 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 

 

ACUMULAÇÃO DOS APOIOS: 

 

http://www.ifap.pt/

