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PEDIDO ÚNICO 2020 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CANDIDATURAS

No seguimento da notícia da Comissão Europeia que dá a possibilidade aos Estados-Membros de
decidirem sobre o prolongamento da data limite para apresentação de candidaturas ao
Pedido Único das Ajudas (PU) 2020, tendo em conta o impacto das medidas excecionais
para fazer face ao surto COVID-19, o Ministério da Agricultura comunicou a prorrogação do
referido prazo até 15 de junho de 2020.
Mais Informações
COVID-19 - SUBMISSÃO DO IB, PU2020 E OUTROS FORMULÁRIOS EM «O MEU
PROCESSO»

Face à presente situação de crise decorrente do surto COVID-19 e uma vez que se encontra a
decorrer o período de apresentação de inúmeros formulários, nomeadamente o período de
apresentação de candidaturas ao Pedido Único das Ajudas (PU) 2020, importa facilitar o
acesso aos sistemas informáticos do IFAP, seja através de «nome de utilizador» e
«palavra‑chave», seja utilizando a Chave Móvel Digital ou o Cartão de Cidadão, com
assinatura digital ativada.
Sendo o acesso à Área Reservada do Portal do IFAP já possível através da autenticação por
Chave Móvel Digital ou por Cartão de Cidadão, embora pressuponha sempre o registo prévio no
Portal do IFAP, informamos que a submissão de formulários online pelo próprio Beneficiário
dispensa qualquer outra autenticação.
Assim, os Beneficiários poderão aceder ao sistema informático do IFAP e submeter online os seus
formulários em «O Meu Processo», independentemente da forma de autenticação utilizada
para aceder à Área Reservada.
Mais Informações
COVID-19 - ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSTALAÇÕES DO IFAP

Como medida preventiva à pandemia
COVID-19, o atendimento presencial
do IFAP só será possível com
marcação prévia, que deverá ser
solicitada
através
do
formulário
próprio online, email ou por contacto
telefónico (212 427 708), via
Contact Center do IFAP.
Após a solicitação de atendimento presencial, os técnicos do IFAP tentarão prestar o atendimento
por via telefónica ou por email e, se necessário, efetuarão a marcação do atendimento
presencial.
Mais Informações
AVISO - CAMPANHA VITIS 2020-2021

O prazo para decisão de Candidaturas VITIS da Campanha 2020-2021 foi prorrogado até ao
dia 30 de maio de 2020.
A prorrogação consta de Aviso emitido pelo IVV, IP.

ATUALIZAÇÃO DO SNIRA – NOVAS FUNCIONALIDADES - FORMULÁRIO CORREÇÃO
DE ATRIBUTOS OVINOS E CAPRINOS

No âmbito da melhoria contínua ao Sistema
Nacional de Informação e Registo Animal –
SNIRA que o IFAP tem vindo a realizar, foram
implementadas duas novas funcionalidades no
formulário Correção de Atributos Ovinos e
Caprinos (O/C), ao nível da substituição de
documentos e do anexo de declarações.

Mais Informações
PAGAMENTOS MARÇO 2020

No dia 31 de março de 2020, o IFAP procedeu a pagamentos* num montante total de cerca de
41,7 milhões de euros, dos quais se destacam os seguintes:
FEAGA
Destilação de Subprodutos da Vinificação – 1,3 milhões de euros

POSEI
Madeira - Produções Vegetais – 1,3 milhões de euros
FEADER
PDR 2020
Investimento – 24,6 milhões de euros
Medidas Agroambientais – 2,5 milhões de euros

PRORURAL+
Investimento – 2,2 milhões de euros
PRODERAM 2020
Investimento – 1,8 milhões de euros

FEAMP
MAR 2020
Continente – 3,4 milhões de euros

*Valores previsionais

Mais Informações
IFAP PELA SUA SAÚDE
O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas aconselha:
Cuide de si e de todos.
Siga as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

MAIS NOTÍCIAS
Consulte outras notícias no Portal do IFAP.
Está a receber este e-mail porque subscreveu o serviço de Newsletter do Portal do IFAP. Para cancelar a subscrição, clique aqui.
Por favor, não responda diretamente para este e-mail. Para contactar o IFAP utilize o endereço ifap@ifap.pt

