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Transferências de Direitos e Compromissos

Pedido Único de Ajudas (com penalização)*
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A partir do próximo dia 20 de fevereiro, os
armazéns de Pedra Furada e Aldreu, estarão
abertos aos sábados das 8h30 às 12h30.

Estão abertas as candidatura ao Pedido Único de 2021. Formalize o seu
pedido na Cooperativa Agrícola de Barcelos.
O período de apresentação das candidaturas ao Pedido Único das Ajudas,
para o ano de 2021, decorre entre 1 de fevereiro e 30 de abril.

SESSÃO
ESCLARECIMENTO:
CONTRATOS DE LEITE E
AUDITORIA ÀS
EXPLORAÇÕES 2021

PÁGINA 1 AGRIBAR INFORMA

Abertura dos Armazéns
aos Sábados

Ármazem de
Pedra Furada

Ármazem de
Aldreu

Candidaturas ao Pedido Único 2021

(*) Penalização regulamentar de 1% por cada dia útil, acrescida, no caso
do pedido de atribuição de direitos à reserva para pagamento RPB, de 3%
por cada dia útil.
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No dia 3 de fevereiro foi enviado uma sms para todos os agricultores.
Reiterando a mensagem transmitida, informamos que devido ao COVID-19, a Cooperativa Agricola de Barcelos
recomenda que façam a sua encomenda com antecedência de 3 dias, por forma a melhorar a organização das
cargas. Protegam-se.

Distribuição Contratos para 2021: Os produtores
que se encontrem no Grupo 2, podem, se
pretenderem passar para o Grupo 1, ou seja, ter uma
distribuição de volumes do contrato de 51% no
primeiro semestre e 49% no segundo semestre.
Passar do Grupo 1 para o Grupo 2 não é possível.     
Processo Cedências: Tendo em vista facilitar a
adaptação das entregas à distribuição semestral dos
contratos, será permitido efetuar Cedências em 2021
mesmo para aqueles Produtores que as tenham
realizado no ano anterior.
Cedências Definitivas: O volume a ceder é anual,
sendo distribuido por 12 meses o volume disponível. 

Curva de Distribuição do Contrato: Será permitido
ao Produtor apresentar alteração à curva proposta,
com o limite mensal de 10% (mais ou menos). Para o
efeito diriga-se aos serviços da Cooperativa.
Corte por não Produção: O volume mínimo a
produzir em cada semestre passa a ser de 85%.

Decorreu no dia 8 de fevereiro às 14h30 a sessão de
esclarecimento sobre as novas regras para 2021, dos
contratos de leite e auditoria às explorações.

Esta sessão foi organizada pela Cooperativa Agrícola de
Barcelos em colaboração com a Agros. Realizou-se por
videoconferência e foi moderada pelo Presidente do
Conselho de Administração, o Eng.º Carlos Miranda.
Foram 93 os participantes.

Completando a informação já referida no Agribar Informa
Nº9 e esclarecendo os temas com mais questões:

O que mudou de 2020 para 2021 nos contratos:

Sessão Esclarecimento: Contratos de Leite e Auditoria às
Explorações 2021

Este ano as auditorias foram divididas em duas
partes, primeiro temos a Auditoria Welfare Quality e
em  segundo, os Requisistos de Boas Práticas de
Sustentabilidade.
Aprovação na Auditoria WQ: A exploração não
poderá apresentar quaisquer não conformidades
legais referentes ao Bem-Estar Animal e terá de
obter, em 2021, a classificação mínima de 30 pontos.
Relembra-se que em 2020 o mínino era de 20 pontos.    
Não Aprovação na Auditoria Interna WQ: A
rescisão imediata do contrato do contrato de compra
de leite cru de vaca. A decisão de rescisão, é
comunicada através de carta registada, remetida com
15 dias de antecedência face à data efeito da
denúncia.

O que mudou no processo de certificação das
explorações de 2020 para 2021:

Adquira o seu Manual de
Auditorias de 2021 nos serviços
da Cooperativa. Neste documento
são descritos os requisitos
obrigatórios para 2021 e os
requisitos valorizáveis, muito
importantes na avalição da
Auditoria Interna pela Agros.

A sessão de esclarecimento teve
uma boa participação e decorreu
com normalidade.

No primeiro semestre até ao dia 15 do mês de
junho e, no segundo semestre, até ao dia 15 do
mês de dezembro, tendo efeitos no mês
seguinte à entrega.

As vacas secas e vacas em lactação devem estar presas à hora
combinada com o auditor para início da auditoria.

Deve ter o Relatório de Avaliação de máquina de ordenha
através de Provas dinâmicas, caso as tenha realizado.

Deve ter o livro de registro de medicamentos disponível para
consulta pelo auditor, caso necessário.

Deve ter um representante da exploração disponível para auxílio
e esclarecimento de questões do auditor.

Deve ter uma listagem do SNIRA, das mortes e refugos
verificadas no ano de 2020, a qual deve solicitar à sua
Cooperativa.

No dia da Auditoria à sua Exploração

Auditorias Externas AENOR

Segundas Auditorias Internas*

Encerramento Processo de Auditorias 2021

Comunicação Produtores e Cooperativas

Auditorias Internas

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Calendário das Auditorias 2021

PÁGINA 2 AGRIBAR INFORMA

Prazos de Entregas da Solicitação

Cedência
Temporárias

Cedências
Definitivas

No primeiro semestre até ao dia 15 do mês de
maio e, no segundo semestre, até ao dia 15 do
mês de novembro, tendo efeitos no mês
seguinte à entrega.

Aviso para Encomendas

*Sem período de resolução de não conformidades. Apenas para a parte 2 da auditoria.
Fonte: Agros Ucrl


