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Visita das escolas 
às explorações 
agrícolas
No mês de abril, crianças de 
várias escolas visitaram
algumas explorações leiteiras 
do concelho de Barcelos, bem 
como as instalações da 
Cooperativa para conhecer a 
importância do setor e da 
atividade agrícola.

Estas atividades são de grande 
importância para as novas 
gerações pois o contacto direto 
com os animais e o “ver - fazer” 
criam uma maior proximidade, 
conhecimento e sensibilidade 
com a vida agrícola. Estamos 
certos de que a descoberta da 
origem dos alimentos, irá 
despertar o sentimento de 
orgulho na Produção Nacional.

PU2022: Novos prazos de 
candidatura

Ajuda excecional de crise: 
Subsídio reembolsável por conta 
das ajudas incluídas no PU2022

Visita das Escolas às Explorações 
Agrícolas

Avisos Agrícolas: Míldio na Vinha

Plantação de Vinha na Quinta do 
Sol
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Está anunciado uma nova ajuda excecional de crise, no montante
correspondente a 50% do somatório de todos os pagamentos das ajudas
calendarizadas até 31 de dezembro de 2021, subjacentes ao PU2021. A ajuda é
um subsídio reembolsável por conta das ajudas incluídas no PU2022.

O reembolso será efetuado com base nas ajudas pagas pelo IFAP até ao final do
ano.

Esta ajuda excecional de crise, terá de ser solicitada pelos potenciais
beneficiários através da submissão, de forma desmaterializada, de um
formulário específico bastante simplificado.

Aguarda-se a assinatura do despacho de operacionalização deste apoio
excecional de crise (antecipação das ajudas). Só depois ficará disponível o
formulário de candidatura. Nesta situação o pagamento da antecipação do apoio
deverá ocorrer apenas durante a 1.ª quinzena de junho.
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Subsídio reembolsável por conta das 
ajudas incluídas no PU2022

Ajuda excecional de crise:

FORMULÁRIO Data de Fim

PU2022 - Pedido Único de Ajudas 
(Sem penalização)

15 de maio de 2022

31 de maio de 2022 Pedido de Alterações (ao PU)

Informa-se que no âmbito da Comissão de Acompanhamento realizada, dia
20/04/2022, foram estabelecidos novos prazos para a submissão das
candidaturas:

Esta edição:



No dia 15 de abril, na Quinta do Sol, procedeu-se à instalação da vinha em 2,5 ha,
num processo totalmente mecanizado e guiado por GPS. Foi instalada a casta
Loureiro, típica da Região dos Vinhos Verdes, em porta enxertos SO4 e 196-17,
num compasso de 2 m x 2,5 m que corresponde a uma densidade de 2 000
plantas por hectare.
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Plantação de Vinha na Quinta do Sol

09 maio | 01:22
Quarto Crescente Lua Cheia  Lua Nova

16 maio | 05:15 22 maio | 19:44 30 maio | 12:32
Quarto Minguante

Sociedade Agrícola Paulo & Marisa, Lda.

Quinta Vale do Rio, Unipessoal, Lda.

Sociedade Agro – Pecuária Miranda & 
Nogueira, Lda.

Instalações CAB - Quinta do Sol

A Vinha encontra-se em estados de
desenvolvimento muito variáveis, conforme
os locais, exposição, castas, datas de poda,
etc. As chuvas caídas entre os dias 8 e 12,
podem ter dado origem a infeções primárias,
nas poucas vinhas que já estavam recetivas
(pâmpanos com 10 cm ou mais). Nas vinhas
eventualmente contaminadas, prevê-se a
saída das manchas entre os dias 24 e 29.

Apenas em vinhas que estavam em
condições de terem sido infetadas,
recomenda-se a aplicação de um fungicida
anti-míldio, antes da data prevista de saída
das manchas. O fungicida a utilizar pode ser
um penetrante ou um sistémico. 
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Fonte: Circular nº 04 / 2022 - Avisos 
Agrícolas da Estação de Avisos de Entre 

Douro e Minho

Para mais esclarecimentos, contacte os serviços da Cooperativa.


