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Projeto n.º PDR2020-222-047024 

 

Designação do Projeto: Criação do Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal da 

parceria CAP no âmbito do SAAF 

 

Descrição do projeto: A Criação do Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal da 

CAP, em parceria com as Organizações reconhecidas para este efeito pela DGADR, entre 

as quais de inclui a APK, abrange todas as Áreas Temáticas previstas na Portaria no 

151/2016: Condicionalidade, Segurança no trabalho; Práticas agrícolas benéficas para o 

clima e o ambiente (Greening); Manutenção da atividade agrícola; Medidas de proteção 

à qualidade da água; Utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos; Medidas ao 

nível da exploração agrícola; Primeira instalação de jovens agricultores e Requisitos 

mínimos das medidas agroambientais. 

Para o efeito a CAP dispões de um corpo técnico, que cobre o conhecimento em todas as 

áreas, conhecimento esse que será passado a todos os restantes técnicos executores da 

equipa da parceria por via de ações de formação e de acompanhamento da sua atividade 

na prestação dos serviços propriamente dita. 

A prestação, que envolve sempre uma visita à exploração, assentará numa ferramenta 

informática desenvolvida pela CAP, que permitirá a recolha de contributos dos parceiros 

tendo em vista a sua melhoria e desenvolvimento. 

Para cada beneficiário do Serviço é produzido um Plano de Ação relativo às Áreas 

Temáticas envolvidas, que será alvo de acompanhamento e de avaliação de 

implementação.  

 

Objetivos:  
Visa melhorar o desempenho das explorações em termos económicos e ambientais num 

contexto de uma melhor utilização de recursos.  

Estima-se que os benefícios da Criação, excederão largamente o número de 
agricultores beneficiados pelo Serviço, na medida em que se melhora o nível de 

conhecimentos de toda a equipa envolvida, que por estar próxima dos 
destinatários deste projeto, os ativos do sector de produção de produtos agrícola 
e florestais, permite exponenciar o efeito do conhecimento adquirido. 
 

Investimentos e Apoios:  

 Inv. Total c/IVA Apoio 

Ano 1 (2018) 7 093,03€ 3 905,00€ 
Ano 2 (2019) 5 452,56€ 3 083,46€ 
Ano 3 (2020) 4 704.97€ 2 637.97€ 

 

Investimento total: 17 250,56€ 

 

Apoio financeiro da União Europeia: 9 626,43€ (FEADER) 

 

Localização do projeto: 

Todas as freguesias do concelho de Santa Maria da Feira 

 


