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▪ IFAP. Pedido único  
Ano 2021 
O período de apresentação de candidaturas ao Pedido Único de 2020, iniciou-se no dia 1 de 
Fevereiro e decorrerá até ao dia 30 de Abril. 
Não esquecer que no sector Pecuário, os períodos de retenção já se iniciaram, e são: 
Pagamentos ligados / Recursos Genéticos. Raças Autóctones 
Bovinos, Ovinos e Caprinos – 1 de Janeiro a 30 de Abril 
Restantes Espécies – 1 de Janeiro a 31 de Dezembro  
Os criadores deverão ter em atenção que os dados existentes nas respectivas Bases de 
dados (BD) animais, terão de estar permanentemente actualizados. 

        

• Pagamentos Ligados 
Alterações 2021 
Não esquecer que este ano, e no caso da vaca em aleitamento, o intervalo exigido entre 
partos passa, de novo, para 18 meses e a percentagem de novilhas passíveis de receber 
prémio será de 20% do total do efectivo elegível, tal como aconteceu até 2019. 

Valores  
Para este ano, os pagamentos ligados animais, vaca aleitante, vaca leiteira e ovinos e 
caprinos, passam a ter os seguintes envelopes e valores unitários: 
Valores unitários das ajudas e Envelopes financeiros: 
Vaca em aleitamento - 129 €/animal - plafonds - 498 457 animais / 64 301 000 € 
Vaca Leiteira - 99 €/animal - plafonds - 151 831 animais / 14 996 000 € 
Ovinos e Caprinos - 23 €/animal - plafonds - 1 889 790 animais / 43 069 000 € 

 

• Raças Autóctones 
Novos Compromissos 2021/22 
No PU2021, será possível assumir novos compromissos a estes apoios para 2 anos, 2021 e 
2022; apenas no que diz respeito aos jovens agricultores que têm compromissos activos, ao 
nível da Portaria n.º 36-B/2020, de 3 de Fevereiro, é que apenas os poderão continuar, 
embora seja permitido o aumento dos mesmos.  

 

• Apicultura 
Declaração de Existências. Dados 2020 
Junto inserimos dados referentes às Declarações de Existências do sector, total, comparação 
com 2019 e dados de 2020, por região. 
Podemos verificar que, embora tenha aumentado o número de apicultores e de apiários, 1 e 
3% respectivamente, o número de colónias baixou em 6% face aos valores de 2019. (Dados: 

iDigital) 
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• Língua Azul 
Edital DGAV n.º 55 
Foi divulgado durante o mês de Janeiro o Edital DGAV em epígrafe, sobre a Febre Catarral 
ovina. (em anexo) 
Este novo Edital, estabelece o período sazonalmente livre de vector para a transmissão da 
doença, com a consequente adequação das regras de movimentação animal. Estabelece 
também uma nova zona de restrição para os serótipos 1 e 4, que abrange toda a região do 
Algarve, com vacinação obrigatória contra esses serotipos na região, tendo em conta a 
confirmação da ocorrência de focos destes serotipos. 
As medidas de controlo implementadas na sequência dos serotipos do vírus da língua azul 
que surgiram em Portugal Continental, têm sido adaptadas em função da avaliação dos 
resultados dos programas de vigilância e baseiam-se na delimitação de zonas de restrição, 
na implementação de condicionantes à movimentação animal das espécies sensíveis e de 
programas de vacinação.  
Dado que, no Algarve, foram confirmados resultados positivos aos serotipos 1 e 4 do vírus da 
língua azul, resultantes da investigação de suspeitas clínicas, tiveram de ser readaptadas as 
áreas sujeitas a restrições e estabelecida uma área de vacinação obrigatória para os serotipos 
1 e 4 que abrange toda esta região. 
 

▪ Ovinos e Caprinos. Declaração de Existências 2020  
Dados a 31 de Janeiro 2021 
Como habitualmente, decorreu durante o mês de Janeiro, o período obrigatório da Declaração 
de Existências de Ovinos e Caprinos (DEOC). 
Conforme dados disponibilizados pelo IFAP, nesta declaração referente ao ano de 2020, 
foram até 31 de Janeiro submetidas 27 498 declarações, cerca de 96,82% face aos dados de 
2019; nestas, declararam-se 2 115 870 ovinos, 101.33% face a período homologo, e 268 436 
caprinos, 94,96%, face ao ano anterior.  
Foram declarados no total, 2 384 306 pequenos ruminantes, valor que foi de 100.57% em 
comparação com o ano de 2019. 
A Confederação recepcionou cerca de 43% do total destas DEOC.                       

           

• Comissão Europeia 
UE Agricultural Outlook 2020-2030 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-

farming-isheries/farming/documents/agricultural-outlook-2020-report_en.pdf ) 
Foram publicadas recentemente pela Comissão Europeia, as perspectivas dos mercados 
agrícolas, na UE até 2030.  
Inserimos nesta Newsletter, alguns quadros relativos aos mercados do leite e da carne 
No que diz respeito ao leite, o comportamento estimado dos diferentes indicadores está 
reflectido no quadro seguinte: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-isheries/farming/documents/agricultural-outlook-2020-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-isheries/farming/documents/agricultural-outlook-2020-report_en.pdf
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Para a Comissão, as estratégias de sustentabilidade adoptadas na fileira, bem como a procura 
pelos consumidores, embora de uma cada vez maior diversidade de produtos, devem 
impulsionar o crescimento da produção de leite da UE até 2030. 
Espera-se assim, um ligeiro decréscimo dos efectivos, embora que ao ser acompanhado de 
acréscimos de produtividade não impede os acréscimos de produção. Também são previstos 
aumentos dos preços à produção. 

 Quanto ao sector da carne, os dados estão reflectidos nos quadros seguintes. 
Ao nível do consumo, são esperadas quebras na próxima década na carne de Suíno e Bovino, 
com aumentos na carne de Aves e manutenção na carne de Ovino. 
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Analisando por espécie, poderemos verificar no gráfico e quadros seguintes os valores 
referentes ao sector bovino, em que todos os indicadores sofreram quebras, aliás tendência 
que já se tem vindo a verificar nos últimos anos. Apenas o comercio externo não sofrerá 
descidas tão acentuadas. 
 

 
 

 
 
 
No que diz respeito à carne de Suíno, também sofrerá quebras embora menos acentuadas. 
A importação de carnes e a exportação de animais vivos irá crescer. Os preços na UE, irão 
de inicio descer, mas depois terão alguns acréscimos e manter-se-ão. 
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Quanto aos pequenos ruminantes, o mercado que tem vindo a sofrer quebras significativas 
nos últimos anos, espera-se agora até 2030 que entre em estabilização, embora se esperem 
quedas nos preços. 
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O sector da carne de aves, será claramente onde existirão aumentos em praticamente todos 
os indicadores em análise, efectivos e produção, consumo, comércio externo e preços. 
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MERCADOS 
       Janeiro 2021 

 

Bovinos - Bolsa – €/kg carcaça: Manutenção 
Novilhos (R3) – 3.79      Vitelas - 4.70  
Novilhas (R3) – 3.84      Vacas (O3) – 2.00 

 
Coelhos – Bolsa de Madrid (referência: peso vivo coelho com peso médio: 2.20 kg) 

 1,80 €/kg = 

 

Cotações SIMA:   
Coelhos 
Vivo (peso vivo) - 1.80 €/kg       Abatido (peso carcaça) – 4,38 €/kg   

 
Ovinos - €/kg peso vivo: 
Borrego <12Kg- 3.90   Borrego I(22-28Kg)- 3.52    Borrego II(>28Kg)- 3,01         

 
Caprinos <10 kg - €/kg peso vivo: 
Beira Interior – 4.67    Beira Litoral – 4.35   Trás-os-Montes – 5.13  

 
Suínos €/kg carcaça: 
Classe E –  1,44     

 
Aves €/kg: 
Frango Vivo – 0.78  =       Frango 65% – 1.46         Peru 80% – 2.28  

 
Ovos €/dúzia:  
Produção/peso – 0.77   Embalado/L – 0,97 =   Embalado/M – 0.87 = 

 

 

 

Leite à produção €/kg / Dezembro 2020: 
 

     Produtores Individuais – Continente – 0.315 =      Açores – 0.294  


