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PAGAMENTOS DIRETOS:
Õ Reg¡me de Pagam€nto Base (RPB) e pagamento Redlstrlbutivo
a Pagamento por prátlcas agrfcolas benéflcas para o amblente (,,Greenlng',)
o Pagamento para os Jovens Agrlcultores (PJA)
o Reglme da Pequena Agrlcultura (RPAI
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Reglme especffico ao algodão
Reglmes de Apolos associados voluntárlos¡
- Prémlo por ovelha e por cabra
- Prémlo por vaca em aleitamento
- Prémlo por vaca leiteira
- Pagamento especfflco por superfície ao tomate
para transformação

Formulários
Pedido Único de Ajudas

- Ano202l

Comunicação de Transferências de
Direltos e Compromissos

- Pågamento específlco por superfície ao arro¿
lntenção de candldatura ao reglme de apolo assoclado
anlmals para o ano 2022

lnício

Pedido de Alterações ao Pedido Únlco

0L,02,202t

30.04,2021

0t.05.2021 31'o5¿02t

DESENVOLV¡M ENTO RU RAL:

I

o
o

Apoíos Agro-ambientals (Candidatura/pedido de pagamentoll
Agriculturå biológica, Produção lntegrada, Conservação do solo (Sementeira dlrecta e Énrelvamento entrellnha), Rede Natura (Apolos zonais,
Pastorelo baldlo, Manutenção de socalcos, Soutos notáveis, Rotação de sequeiro cereal-pousio), Uso eficiente da água, culturas permanentes
tradlc¡onãls (Ollval tradlcional, Figueiral, Amendoal, Castanheiro, Pomar do AIgarve, Douro Vlnhateiro), Pastore¡o extensivo (Lamelros, Slstemas
agrosilvopastor¡s sob montado e proteção do lobo ibérico) Raças autóctones, Mosaico agroflorestal, Manutenção e recuperação de galerias ripícolas,
Apolo à aplculturai Pagamento Rede Natura.
Manutenção da atlvidade agrfcola em zonas desfavorecidas (Cand
de Pagamento)
Florestação de Terras (Pedldo de Pagamento): RURTS EE) ns 2080/92; PRODER - Subação nc 2.3.2.2;
PDR

2020.

Apr€sente a sua candidatura na¡
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Entidade Reconhecida por:

CONFAGRI

IFAP

ln5tltuto rlc l:i¡¡nciilìcxlo
cla Aç¡ricultura c Pcscas

SUBS'D'OS
2021
Devido

à situação epidemiologica do novo Coronavírus

COVID:l9,

Informa-sê que por enquanto:

- Sâo canceladas as candidaturas
nas Junfas de Freguesia

- Na sede da Copombal só com
(

marcação prévia.
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