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REGIMES DE APLICAÇÃO

MAM vai antecipar pagamento das ajudas ligadas ao leite já em outubro
O Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) vai antecipar o pagamento das ajudas
ligadas ao leite em outubro. Este pagamento será efetuado dois meses mais cedo,
passando o pagamento que estava previsto para dezembro, a ter lugar já em
outubro. (ver mais)

MEDIDA 2. CONHECIMENTO
MEDIDA 3. VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

O que é ?
Quais são as prioridades ?
Quais os Programas ?
Como candidatar a sua Empresa
ou Organização ?

MEDIDA 6. GESTÃO DO RISCO E RESTABELECIMENTO DO
POTENCIAL PRODUTIVO
MEDIDA 7. AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS
MEDIDA 8. PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS
FLORESTAIS
MEDIDA 9. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS
DESFAVORECIDAS

O Portugal 2020 é o Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia que reúne a atuação
dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)* com vista à coesão e desenvolvimento
económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020. (ver mais)

NOVO REGIME JURÍDICO DA RAN (Reserva Agrícola Nacional)

Portugal Agro
O GPP, Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral participa na 2ª edição do Portugal
Agro – Feira Internacional das Regiões, da Agricultura e do
Agro alimentar, de 21 a 23 de Novembro 2015, organizado
pela FIL – Feira Internacional de Lisboa é um evento que
pretende, pelo segundo ano consecutivo, mostrar a
agricultura portuguesa na sua diversidade e riqueza, mas
também na sua forte vocação empresarial a que não é
alheia a dimensão internacional.

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) constitui um instrumento de disponibilização do solo agrícola para os
agricultores e contribui para a fixação da população ativa na agricultura, para a valorização da paisagem,
para o melhoramento da estrutura fundiária e para o fomento da agricultura familiar.

Concurso Queijos de Portugal 2015

Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, Novo Regime Jurídico da RAN
A ANIL – Associação Nacional dos Industriais de
Lacticínios, anuncia a 7ª Edição do CONCURSO QUEIJOS DE
PORTUGAL, em que se propõe manter a constância e
determinação na persecução do seu compromisso inicial
de promover e estimular o desenvolvimento da indústria
e melhorar o conhecimento e posicionamento do produto
junto do consumidor.
No presente ano, o concurso de queijo decorrerá nos dias
15 e 16 de Outubro de 2015, nas instalações da
CONTROLVET / FULLSENSE em TONDELA

Entidades Reconhecedoras de Regantes Autenticadas pela DGADR

http://www.queijosdeportugal.anilact.pt/participe.html

O Sistema de Reconhecimento de Regantes assenta na atribuição do título de regante aos agricultores
que adotem comportamentos que permitam, por um lado, melhorar a adequação da dose de rega e da
sua oportunidade e, por outro, otimizar o desempenho técnico do seu sistema de rega. Qualquer destes
vetores contribui para aumentar a eficiência de rega, o que, por sua vez, se enquadra na necessidade
crescente de redução das perdas de água, contribui decisivamente para a proteção dos meios hídricos
naturais e concorre para a redução dos gastos energéticos. http://www.dgadr.mamaot.pt/rec/sistema-de-

Dia Internacional dos Abutres

reconhecimento-de-regantes

Portaria n.º 136/2015 - Cria o sistema de reconhecimento de regantes

Foi publicada a Lei n.º 152/2015, de 14 de setembro, que estabelece o processo de reconhecimento da
situação de prédio rústico e misto sem dono conhecido que não esteja a ser utilizado para fins agrícolas,
florestais ou silvopastoris, abreviadamente designado por «prédio sem dono conhecido», e do registo do
prédio que seja reconhecido enquanto tal, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 62/2012,
de 10 de dezembro.

O Dia Internacional dos Abutres celebra-se anualmente,
no primeiro sábado de setembro. Neste dia, por todo o
mundo, procura-se alertar a sociedade para a importância
da conservação deste grupo de espécies, vitais para o
ecossistema e que enfrentam um conjunto de ameaças em
muitas das áreas onde ocorrem. Por cá, a LPN – Liga para
a Protecção da Natureza tem novidades sobre a espécie
de abutres mais ameaçada de Portugal -O Abutre-preto.
(ver mais)

