
Boletim Informativo
da Cooperativa

Agrícola de Barcelos

De 30 de março a 31 de maio de 2021.

Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos
agricultores; 
Contribuir para o processo de modernização das empresas do setor
agrícola; 
Aumentar a segurança dos operadores de máquinas agrícolas e
melhorando a eficiência energética dos equipamentos.

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável e
assumem a modalidade de custos simplificados.

Apenas são elegíveis os tratores adquiridos após a data de submissão
da candidatura, mediante abate de tratores com mais de dez anos que,
à data de 31.12.2020, se encontrem registados em nome do
beneficiário e em utilização regular, esta última demonstrada pela
existência de apólice de seguro ativa naquela mesma data;
Para o cálculo do custo elegível apenas serão consideradas potências,
no máximo, até ao dobro da dos tratores abatidos;
A data previsional de execução das despesas elegíveis, tem como
limite 6 meses contados da data da assinatura do Termo de Aceitação.

Prazo de apresentação de candidaturas:

Objetivos visados:

Forma, nível e limites dos apoios:

Despesas elegíveis:

RENOVAÇÃO DO PARQUE
DE TRATORES AGRÍCOLAS
(NEXT GENERATION)
OPERAÇÃO 3.2.2 -
PEQUENOS
INVESTIMENTOS NAS
EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS

A B R I L  2 0 2 1 N º  1 2

PEDIDO ÚNICO 2021 -
PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE CANDIDATURAS

PÁGINA 1 AGRIBAR INFORMA

Renovação do Parque de Tratores Agrícolas
(Next Generation)

Operação 3.2.2 - Pequenos Investimentos nas
explorações agrícolas

N A  E D I Ç Ã O  D E S T E  M Ê S :

STARTER PARA VITELAS



Formulários Início Fim

(*) 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.

Recordamos que se encontram a decorrer as candidaturas ao Pedido Único de 2021.

Para procurar fazer face a eventuais constrangimentos decorrentes da Pandemia de COVID-19, o Conselho Diretivo
do IFAP deliberou prorrogar o período regular de apresentação de candidaturas até 15 de maio de 2021. Formalize
o seu pedido na Cooperativa Agrícola de Barcelos.

O calendário para submissão de candidaturas foi atualizado para as seguintes datas:

Documento Único Automóvel (DUA), válido e em nome do Promotor da candidatura;
Apólice de seguro, em nome do Promotor da candidatura, ativa e válida à data de 31/12/2020.

Folheto promocional do trator a adquirir (quando existente).

Declaração de início de atividade, e no caso de pessoas coletivas deve também ser apresentada a respetiva
certidão permanente de registo ou código de acesso.

Documentos a apresentar no momento de submissão da candidatura:

 Do trator a abater:

 Do trator a adquirir:

 Do Promotor:

A comparticipação é de 60%. Para mais informações, contacte os serviços da Cooperativa Agrícola de Barcelos.

Disponível em
Embalagens de 30kg

Para um melhor desempenho das suas
vitelas, administrar um starter a partir dos
primeiros dias de vida, à livre disposição,
juntamente com água limpa e fresca e uma
fonte de fibra.

O starter deve ser fornecido como
complemento ao leite de substituição
AgribarMilk, promovendo um melhor arranque
e desenvolvimento das suas vitelas.

O departamento de Alimentação e Nutrição
Animal recomenda:

PÁGINA 2 AGRIBAR INFORMA

A B R I L  2 0 2 1 N º  1 2

Pedido Único 2021 - Prorrogação do Prazo de Candidaturas

Pedido Único de Ajudas (sem penalização)

Pedido Único de Ajudas (com penalização)*

Pedido Único de Ajudas – Pedido de alterações

Transferências de Direitos e Compromissos

01.02.2021

16.05.2021

16.05.2021

01.02.2021

15.05.2021

09.06.2021

31.05.2021

15.05.2021

Agribar
Starter Plus

Agribar
Starter

Starter para Vitelas

Disponível em
Embalagens de 30kg


