
 
PAGAMENTOS LIGADOS ANIMAIS - 2015 
Bovinos, Ovinos e Caprinos 
Substituição/Alteração de Efectivos 
 
Dadas as questões colocadas por diferentes organizações sobre esta 
matéria e no seguimento da reunião da Comissão de Acompanhamento 
ocorrida em 18 de Fevereiro no IFAP, efectuamos os seguintes 
esclarecimentos:  
 

a) Existe a possibilidade de substituição de animais durante o período de 
retenção; para o efeito, o detentor terá de informar a Base de Dados 
(BD) e substituir no prazo de 15 dias úteis; Esta regra aplica-se a 
Vacas de Carne, Leite, Ovelhas e Cabras; 

b) No prémio aos Bovinos, carne e leite, as alterações de efectivos têm 
exactamente as mesmas regras que existiam para o prémio à vaca 
aleitante; 

c) No prémio aos Ovinos e Caprinos (O/C), dado terem sido indicados 
na intenção de candidatura o número de animais pretendidos a 
“alteração” de efectivos funcionará da seguinte forma: 

         Casos de Força Maior:  
 Catástrofe natural grave, acidente meteorológico grave ou incêndio, que 
afecte parte significativa da superfície da Unidade de Produção; 
Destruição parcial de instalações pecuárias não imputáveis ao beneficiário; 
Epizootia que afecte parte dos efectivos ou razões sanitárias de ordem 
zootécnica que não resultem de incúria do beneficiário 
 
Informação à BD e envio à Unidade gestora do prémio do IFAP dos 
respectivos documentos comprovativos (igual aos Bovinos)  
 

Redução de Efectivos por motivos circunstanciais:  
Mortes na unidade de produção (fora do matadouro), classificáveis como 
mortes naturais; 
Mortes (abates) no matadouro, de emergência e sem ser por imposição 
sanitária; 
Roubo ou desaparecimento 

 
Informação à BD. Neste caso, estes animais não serão pagos, mas 
não haverá penalização face à diferença entre animais declarados e 
verificados. Na prática é “ajustada” a candidatura 

 
d) Qualquer alteração aos locais de permanência, durante o período de 

retenção, deve ser efectuada à BD SNIRA. 
 
Para além disso, alertamos para o facto de que os produtores podem a 
qualquer momento, desde que não tenham sido notificados para uma acção 
de controlo, anular a sua intenção de candidatura, ou reduzir o número de 
animais no caso dos O/C, informando o IFAP, por ofício.  
 
 
Estas informações não dispensam a leitura das regras a serem 
disponibilizadas brevemente no Portal do IFAP, sobre esta matéria, 
e onde poderão existir dados/pormenores adicionais 


