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A Comissária Europeia para a Agricultura e De-
senvolvimento Rural é pródiga na utilização de 
figuras de estilo para ilustrar conceitos e propos-
tas. De facto, avançou com o termo “PAC Health 
Check - Exame de Saúde da PAC” para ilustrar 
um conjunto de propostas, que, em nossa opinião, 
não são mais do que o prenúncio duma nova re-
forma da PAC, a iniciar-se no ano de 2009. Com 
esta iniciativa política, a Comissária argumenta 
que é necessário lançar uma discussão tendo em 
vista ajustar e simplificar os instrumentos de apoio 
aos agricultores, no contexto duma Europa com 
27 membros, inserida num mundo cada vez mais 
globalizado. 

Sem entrar em detalhes específicos, há umas 
quantas palavras-chave incluídas nas propos-
tas que interessa reter: mercado – transparência 
– competitividade – alterações climáticas – biodi-
versidade. Tudo aponta no sentido de uma libera-
lização cada vez maior do sector agrícola, tendo 
em vista a satisfação dum mercado livre e global. 
É cada vez mais premente o apelo à competitivi-
dade e à resposta aos problemas colocados pelos 
fenómenos das alterações climáticas. Os desafios 
impostos pela protecção da biodiversidade e pela 
utilização racional da água obrigam a equacio-
nar novos modelos de agricultura, onde emergem 
factores como os biocombustíveis e as energias 
renováveis. 

Para já, em termos de modulação obrigatória, 
para aqueles agricultores que receberem mais de 
5000 euros de ajudas, avança a proposta de um 
aumento anual de 2% no corte do RPU a partir 
de 2009, atingindo um valor global de 13% em 
2013. No entanto, uma vez que o governo portu-
guês optou pela modulação voluntária com uma 
taxa anual fixa de 10% entre 2008 e 2013, os 
agricultores nacionais irão manter a modulação 
de 15% ao longo deste período, se for cumprida 
a promessa do MADRP, segundo a qual, por cada 
ponto percentual de aumento na modulação obri-
gatória por parte da Comissão, será descontado 
igual percentagem na modulação voluntária na-
cional.

Por outro lado, a proposta da Comissão aponta 
para um esquema em que o montante das ajudas 
seja progressivamente reduzido, à medida que au-
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mente o pagamento global ao agricultor, propon-
do, como exemplos, reduções de 10%, 25% e 45% 
para pagamentos por agricultor superiores a 100 
mil, 200 mil e 300 mil euros, respectivamente. Os 
montantes obtidos com estes cortes no rendimento 
dos agricultores serão canalizados para o pilar do 
desenvolvimento rural e redistribuídos de uma ma-
neira mais justa, no dizer da Comissária. 

 Relativamente aos cereais forrageiros, pretende-
se aplicar o modelo que entrou em vigor em 2007 
para o caso do milho, altura em que se verificou 
uma redução da intervenção. O único cereal em 
que se prevê a manutenção da intervenção será 
o trigo panificável, de modo garantir a chamada 
“rede de segurança”, enquanto que os restantes 
ficarão sujeitos aos preços do mercado.

 Para justificar o conceito de “Health Check da 
PAC”, refere a Comissária que, mesmo que um 
paciente não apresente sintomas de doença, é 
sempre aconselhável efectuar um Exame de Saú-
de. Estamos totalmente de acordo, mas só espe-
ramos que, após serem conhecidos os resultados 
deste “exame”, não se chegue à conclusão que, se 
o paciente não morre da doença, morre da cura.
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Transporte de Animais

O Regulamento CE nº1/2005, de 
22/12/2004 veio definir as nor-

mas de transporte de animais verte-
brados, desde que o mesmo esteja 
relacionado com actividades que pro-
duzam lucro. No entanto, para dar 
resposta a situações em que o trans-
porte de animais não se enquadra no 
objectivo de obter lucros, a Direcção 
de Serviços de Saúde e Protecção Ani-
mal da DGV definiu as seguintes si-
tuações, às quais não se aplicam as 
regras do referido diploma:
1. Transporte de animais para pasta-
gens quando efectuado pelo produtor 
nos seus meios de 
transporte;
2. Transporte de animais entre explo-
rações, designadamente para efeitos 
de recria, quando os animais, as ex-
plorações e os meios de transporte 
pertençam ao mesmo produtor; 
3. Transporte de animais de compa-
nhia pelos seus detentores, nos seus 
meios de transporte com destino a 
exposições e competições, no decur-
so dos quais não se realizam trocas 
comerciais; 
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Regime de Pagamento Único 

Será efectuado, no próximo dia 31 
de Dezembro de 2007, um pa-

gamento de RPU (Campanha 2007) 
aos requerentes que reúnam as con-

dições para pagamento integral. De 
acordo com o IFAP, não serão conside-
rados os requerentes que foram selec-
cionados para controlo, os que aguar-

dam o cálculo de direitos relativos à 3ª 
vaga, os pedidos à Reserva Nacional 
em 2007, as transferências de direitos 
e outras situações residuais.

O Aviso n.º 23277-A/2007 publi-
cado no Diário de República de 

28 de Novembro de 2007, vem noti-
ficar os interessados que as taxas re-
muneratórias cobradas no âmbito dos 
programas cofinanciados pelo FEO-
GA - Orientação e pelo Instrumento 
Financeiro de Orientação das Pescas 
(IFOP), no período de programação 

4. Transporte de cavalos pelos seus de-
tentores, nos seus meios de transporte, 
com o destino a outra exploração do 
detentor ou afim de participarem em 
treinos, passeios, exposições e concur-
sos hípicos, no decurso dos quais não 
se realizam trocas comerciais; 
5. Transporte de animais pelo produ-
tor, nos seus próprios meios de trans-
porte, com destino a eventos de ca-
rácter local, no decurso dos quais não 
se realizam trocas comerciais; 
6. Transporte de animais pelas forças 
policiais ou organismos públicos no 
âmbito das respectivas competências; 
7. Transporte de animais para centros 
de recuperação;
8. Transporte de animais de espé-

cies protegidas, ao abrigo da CITES 
(EEPs);
9. Transporte de animais entre par-
ques zoológicos por motivo de troca, 
cedência ou doação, no decurso dos 
quais não se realizam trocas comer-
ciais; 
10. Transporte de animais entre par-
ques zoológicos efectuados ao abrigo 
de programas de reprodução; 
11. Transporte, a título gratuito, de 
animais de laboratório cedidos entre 
entidades de experimentação e outros 
fins científicos; 
12. Transporte de pombos correio 
para treinos ou largadas que não pos-
suam um fim comercial.

Restituição de Taxas Remuneratórias Referentes a Projectos 
do QCA II

do QCA II, que vigorou de 1 de Ja-
neiro de 1994 a 31 de Julho de 2002, 
com excepção do PEDIZA, irão ser 
restituídas pelo IFAP. Assim, os interes-
sados que apresentaram projectos a 
partir de 1 de Janeiro de 2005 podem 
solicitar junto do IFAP, num prazo de 3 
meses a contar da data de publicação 
no Diário da República, o respectivo 

pedido de reembolso. Para isso deve-
rão preencher o modelo de formulário 
(pode ser obtido em www.ifap.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/
ifap_publico ou em www.acos.pt) que 
deverá ser enviado por correio para o 
Apartado 24380 - Lisboa, ou entregue 
pessoalmente no atendimento do IFAP, 
na Rua Castilho, n.º 45, em Lisboa.
Os montantes a restituir ficarão sujei-
tos a confirmação por parte do IFAP, I. 
P., e o seu pagamento será efectuado 
a partir de 1 de Janeiro de 2008.
Aconselhamos os interessados a con-
sultarem o IFAP, I.P. através do telefo-
ne 213 846 000 (Secção de Taxas) 
ou por correio electrónico (info.taxas.
qca2@ifap.min-agricultura.pt)  para 
se informarem sobre a sua situação.
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AJUDA DATAS PREVISTAS DE 
PAGAMENTO

RPU - Pagamento Integral - 1º pagamento 31 de Dezembro 2007
RPU - Pagamento Integral Março 2008
Manutenção de  Actividades em  Zonas Desfavorecidas Continente 
e Açores - 1.º pagamento

24 a 28 de Dezembro 2007

Medidas Agro e Silvo-Ambientais 
Continente - 70% Adiantamento - 1.º pagamento

31 de Dezembro 2007

Vacas Aleitantes - 80% Adiantamento - 2.º pagamento 21 a 25 de Janeiro 2008
Vacas Aleitantes - Acerto 21 a 25 de Abril 2008
Ovinos e Caprinos - 2.º pagamento 21 a 25 de Janeiro 2008
Prémio ao Abate - 60% Adiantamento 24 a 28 de Março 2008
Prémio ao Abate - Acerto 21 a 25 de Abril 2008
Artigo 69º - Carne de Bovino 16 a 20 de Junho 2008
Artigo 69º - Carne de Ovino e Caprino 16 a 20 de Junho 2008
Culturas Energéticas 25 a 29 de Fevereiro 2008
Prémio Específico Trigo Duro 17 a 21 de Dezembro 2007
Prémio Específico Arroz 17 a 21 de Dezembro 2007
Artigo 69º - Arroz 16 a 20 de Junho 2008
Prémio Específico Proteaginosas 17 a 21 de Dezembro 2007
Artigo 69º - Culturas Arvenses 16 a 20 de Junho 2008
Forragens Secas - Adiantamento 60% 
(dependente da apresentação dos pedidos de ajuda) 

Out de 2007 a Junho de 2008

Forragens Secas - Acerto Agosto de 2008
Tomate - Pagamento Definitivo 31 de Dezembro 2007 a 4 de Janeiro 2008
Tabaco - Continente - Pagamento Definitivo 25 a 29 de Fevereiro 2008
Artigo 69º - Azeite 16 a 20 de Junho 2008
Sementes Certificadas 16 a 20 de Junho 2008
Ajuda Suplementar 22 a 26 de Setembro 2008

Identificação Electrónica de Ovinos e Caprinos 

De acordo com o Regulamento CE 
Nº 21/2004, a identificação elec-

trónica de ovinos e caprinos torna-se 
obrigatória a partir de 1 de Janeiro 
de 2008. No mesmo regulamento é 

referida a necessidade da Comissão 
proceder a um relatório sobre a im-
plementação da identificação elec-
trónica nos países membros e, em 
função dos resultados obtidos, apre-
sentar propostas ao Conselho sobre a 
confirmação ou prorrogação da data 
de 1 de Janeiro de 2008.
O relatório apresentado pela Comis-
são aponta no sentido da necessidade 
de uma discussão mais alargada com 
os diversos agentes, particularmente 
no que se refere a implicações técni-
cas e impactos económicos da utiliza-
ção da identificação electrónica nos 
pequenos ruminantes.

Assim, a Comissão apresentou uma 
proposta de alteração do Regulamen-
to CE Nº 21/2004, segundo a qual os 
estados membros teriam um período 
adicional, nunca superior a 12 meses, 
para tornarem obrigatória a identifica-
ção electrónica de ovinos e caprinos. 
Na prática, isto significa que, se esta 
proposta da Comissão for aprovada, é 
admissível que a data de obrigatorie-
dade da implantação da identificação 
electrónica seja prorrogada até 1 de 
Janeiro de 2009, no máximo, poden-
do os estados membros pôr em prá-
tica a identificação electrónica antes 
desta data, se assim o entenderem.

Calendário indicativo de pagamentos de algumas 
Ajudas do pedido único

Campanha 2007/2008

Fonte: IFAP - MADRP
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Formação ACOS

Apoios:

Exploração – Cedência ou acordo de parceria de uma exploração para 
instalação de um jovem agricultor no sector da pecuária biológica.
Contactos: 961 231 990 ou 934 026 140.
Máquina de Ordenha  – Venda de uma máquina de ordenha para 24 
ovinos c/ lavagem automática, da marca Surge-Westfália e de dois tan-
ques com 800 l e 650 l, respectivamente.
Contactos: 964 243 676/7
Bovinos – Venda de 100 quotas de vacas e de vacas da raça Limousine 
e Carolesa.
Contacto: 960 246 650.
Bovinos –  Compra de bezerras e vacas.
Contactos: 961 893 900 ou 915 017 031

Compras e Vendas

FICHA TÉCNICA

Como vem sendo hábito, os de-
tentores de ovinos e caprinos estão 
obrigados a efectuar todos os anos, 
durante o mês de Dezembro, a 
Declaração de Existências sob pena 
de sofrerem sanções, que poderão ir 
desde multas a perda do direito de 
recebimento de guias de trânsito dos 
animais.
Contudo, este ano o prazo foi alar-
gado para data a definir brevemente 
pelos serviços oficiais competentes, 
por razões que se prendem com a 
preparação da recepção informa-
tizada da referida Declaração de 
Existências.

Declaração de 
Existências de 
Pequenos Rumi-
nantes 

OVIBEJA

Em 2008 a Ovibeja faz 25 anos. Esta edição servirá para assinalar as bodas 
de prata do maior evento cultural, político, económico e social do interior do 

País. Servirá também para constatar que as mudanças ocorridas no país e na 
região nestes últimos 25 anos, também passaram pela Ovibeja: Uma Feira que 
tem vindo a mostrar “Todo o Alentejo Deste Mundo”, mas que agora quer trazer 
o mundo todo a este nosso Alentejo. Contamos com a presença de todos.


