
Consumo de Leite e Laticínios 
O que pode estar a mudar 

Irá realizar se um Seminário referente ao consumo de leite e laticínios, dia 13 
de janeiro de 2016, no Auditório da Ordem dos Engenheiros em Lisboa. Irão ser 
debatidos temas como Consumo de Leite – Factos, Mitos e Enganos, O 
Mercado de Leite e de Lacticínios, Bebidas Vegetais e Leite. A sessão de 
abertura conta com a presença do Dr.º Luís Capoulas Santos, Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. (ver mais) 

Ministério da Agricultura Prorroga Prazo de Entrega de 
Candidaturas a «Investimento não produtivos» 

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural decidiu alargar o 
prazo de entrega de candidaturas a «investimentos não produtivos» até ao 
próximo dia 31 de março de 2016, tendo em conta que, nalgumas situações, a 
formalização das candidaturas dependia da obtenção de um parecer prévio das 
Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) sobre os planos de recuperação 
e que, devido ao elevado volume de pedidos, os pareceres não foram obtidos em 
tempo útil. 

No entanto, trata-se de uma medida que abrange apenas os promotores que 
tenham pedido os respetivos pareceres até ao dia 31 de dezembro de 2015 e que 
tem como objetivo evitar que um número significativo de beneficiários fique 
impedido de submeter a respetiva candidatura por motivos que lhe são alheios, 
apesar de ter cumprido o prazo de submissão dos seus planos de recuperação para 
parecer junto das DRAP. 

O Ministério recorda que o prazo para apresentação de candidaturas para 
«investimentos não produtivos» decorreu entre os dias 15 de outubro de .2015 e 
31 de dezembro de 2015, de acordo com o aviso n.º 001 /Ação 7.11/2015 da 
Autoridade de Gestão do PDR 2020. 

"Bolsa de Iniciativas para a constituição de grupos 
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REGIMES DE APLICAÇÃO 

MEDIDA 2. CONHECIMENTO 

MEDIDA 3. VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA  

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  

GPP participa 
no Portugal AGRO 2015 

GPP irá participar no Portugal AGRO 2015 de 
21 a 23  de novembro  na FIL. O Portugal 
AGRO promove a 
capacidade   produtiva    nacional,   as  
suas regiões, características e raízes, 
a   excelência   e   qualidade  dos seus 
produtos e seus produtores. No espaço 
institucional do  Ministério da Agricultura e do 
Mar, no pavilhão 3, o GPP divulga informação 
no âmbito da Política Agrícola Comum 
(PAC),informação dos mercados, regiões e 
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Bolsa de Iniciativas para a constituição de grupos operacionais 

Já podem ser submetidas iniciativas por parcerias que pretendam desenvolver, 
em cooperação, um plano de ação para realizar projetos de inovação que 
respondam a problemas concretos ou oportunidades que se colocam à produção 
e que contribuam para atingir os objetivos e prioridades do Desenvolvimento 
Rural, nas áreas temáticas consideradas prioritárias pelo setor tendo em vista a 
produtividade e sustentabilidade agrícolas, conforme consideradas na PEI-AGRI. 

A Bolsa de Iniciativas tem como objetivo: 

 Promover o encontro entre interessados em desenvolver iniciativas de
inovação no sector, bem como a aglomeração destas iniciativas em
torno de objetivos semelhantes;

 Preparar a constituição de Grupos Operacionais para o apoio previsto
na ação 1.1., «Grupos Operacionais», do PDR 2020 e da Medida 16 –
Cooperação, do PRORURAL+ e do PRODERAM 2020.

Regime Especial e Transitório  
Formação de Aplicadores de Produtos Fitofarmacêuticos de 
Utilização Profissional 

O Decreto-Lei n.º 254/2015, de 30 de dezembro veio estabelecer um regime 

especial e transitório relativo à formação dos aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos para uso profissional e definiu as suas consequências para 

efeitos de aquisição e aplicação destes produtos em explorações agrícolas 

e florestais, zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação. (ver mais) 

produtos alimentares, e 
disponibiliza  o  jogo  QUIZ GPP, onde pode 
testar os seus conhecimentos sobre a 
produção nacional. 

Feira do Montado Portel 

A DRAP Alentejo esteve presente na Feira do 
Montado de Portel, onde o tema era Ano 
Internacional dos Solos, que decorreu de 26 a 
29 de novembro, com a colaboração da 
Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) com a Bolsa 
de Terras. 
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