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Não tendo existido significativas alterações, importa
salientar nas ajudas abaixo indicadas, o seguinte:

Prémio à Vaca Aleitante - Reconversão
As explorações de leite de São Miguel, Terceira e Graciosa
que se converteram em 2020 em explorações de carne, no
presente ano de 2021, irão receber pela totalidade dos dire-
itos atribuídos, independentemente de já possuírem, ou não,
fêmeas de carne ou cuzadas de carne, porém, em de 2022, no
período de retenção (1 de fevereiro a 30 de abril), já terão que
preencher 70% dos direito atribuídos, com fêmeas (de qual-
quer idade) de carne ou cruzadas de carne, para receberem
sobre a totalidade dos direitos detidos.

Prémio à Vaca Leiteira 
Nas explorações de São Miguel, Terceira e Graciosa, no
período de retenção de 2021 (1 de fevereiro a 30 de abril)
pode-se, comparativamente a 2020, ter até menos 20%
das vacas elegíveis, que se recebe na mesma pelas vacas
elegíveis apuradas em 2020. Por exemplo, uma exploração
que teve elegíveis 100 vacas em 2020, poderá este ano ter
entre 80 a 100 vacas elegíveis, que recebe na mesma pelas
100 vacas elegíveis. 
Importa relembrar que, só são consideradas elegíveis as vacas

com menos de 12 anos e que tenham pelo menos um vitelo
registado no SNIRA nos últimos dois anos. 

Prémio aos Produtores de Leite
Nas explorações de São Miguel, Terceira e Graciosa, as que em
2020 produziram até menos 20%, comparativamente a
2019, irão receber na mesma pelas entregas de 2019. Por
exemplo, uma exploração que produziu 500.000 litros em 2019
(quantidade elegível em 2020), e que em 2020 reduziu para
400.000 a 500.00 litros, irá receber em 2021 pelas entregas de
2019, ou seja, pelos 500.000 litros. 

Para mais informações contatar Gabinete de Projetos
da Associação Agrícola de São Miguel

Programa POSEI 2021
Portaria n.º 17/2021 de 5 de março 2021

Aviso
Informa-se que decorrerá de 27 fevereiro 

até 14 de maio o período de candidatura aos
regimes de ajudas POSEI e MAAZD+ 

para a Campanha de 2021.
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Necessidade do pagamento dos rateios das produções
animais e vegetais do Posei e Prorural+;

Criação dum programa semelhante ao SAFIAGRI para
fazer face aos custos financeiros da exploração;

Redução de 50% do pagamento dos agricultores à segu-
rança social;

No suplemento do prémio aos produtores de leite
(1$25) ainda falta pagar 1.358.000 euros da última campanha;

Redução do IVA e do IRS a partir do 2.º semestre que se englo-
ba nas reivindicações da parceria estabelecida com a Câmara de
Comércio e Indústria dos Açores, UGT-Açores e AICOPA; 

Todas as ajudas ao setor devem ter efeito em 2021, uma
vez que é preocupante a falta de liquidez dos agricultores;

Os rateios das MAAZD’S (Manutenção da Atividade
Agrícola em Zonas Desfavorecidas) devem ser pagos até abril;

Necessidade de baixar os custos de eletricidade e de água;

Aumento de 10 milhões de euros para a Agricultura
Açoriana, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência;

Antecipação dos pagamentos do programa de
manutenção do emprego a quem se candidatou à linha
especifica Covid-19 às empresas;

Redução das taxas de abate dos bovinos no matadouro.

“ Preço de leite
estagnado e em baixa,
ficamos cada vez 
mais distantes 
da média europeia 
e do continente.

Preço de leite estagnado e em baixa, ficamos cada vez
mais distantes da média europeia e do continente;

O impacto dos rateios POSEI e PRORURAL + 
na liquidez das explorações;

Aumento dos custos de produção devido ao mercado dos
cereais e oleaginosas (aumento do preço das matérias-primas
e rações), dos combustíveis e da mão de obra.

Preocupações

Reivindicações
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