Produtos Fitofarmacêuticos
Após 26 de Novembro só com Cartão de Aplicador
A partir do próximo dia 26 de Novembro, a compra, manuseamento e
aplicação de produtos fitofarmacêuticos de uso profissional só é permitida a quem se encontre habilitado para tal e que possua um cartão
de aplicador.
Se ainda não fez formação nesta área, adquira até ao dia 26 alguns
produtos para fazer face às necessidades na sua exploração no período do Inverno. A Cooperativa Agrícola de Barcelos está a preparar formação a partir de Janeiro, por forma a que na próxima campanha, todos os agricultores estejam habilitados a comprar, manusear e aplicar
os produtos fitofarmacêuticos.
Contacte os serviços técnicos da Cooperativa para a sua pré- inscrição.

Linha de Crédito de apoio aos produtores de leite de vaca
Foi criada uma linha de crédito com juros bonificados, dirigida aos produtores de leite de vaca cru, para apoio a encargos de tesouraria ou de investimento associados à atividade.
Os empréstimos beneficiam de uma bonificação de juros de 80% da taxa de referência, criada pelo Decreto-Lei nº
359/89, de 18 de Outubro (atualmente de 4,5%), em vigor no início de cada período de contagem de juros, exceto se
a taxa contratual da operação for inferior à taxa referência, caso em que aquelas percentagens são aplicadas sobre a
taxa contratual.
Data limite do pedido: 30.11.2015
Para mais informações contacte a sua Cooperativa Agrícola.

Atualização das condições para Abates de Urgência na exploração
Serviço Incluído:
Abate até às 16 horas—80€
Abate das 16 às 20 horas—110€
Abate depois das 20 horas 140€
Transporte e deslocação de Inspetor Sanitário e Funcionário
Podem beneficiar deste serviço animais que tenham sofrido fraturas recentes, feridas abertas recentes e lesões musculares ou esqueléticas recentes. Ficam excluídos animais com febre, que lhes tenham sido administrados medicamentos e que sofram de patologias que sejam motivo de rejeição para consumo humano.
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Produtores de ovelha e cabra

Prémio por Vaca Leiteira
Prémio por Vaca em Aleitamento

Para os produtores que pretendam candidatar-se ao prémio por ovelha e cabra, o formulário manter-se-á disponível, no período de 1 de Janeiro a 31 de Janeiro de
2016,para as seguintes situações:

Prémio por Ovelha e por Cabra
2 de Novembro a 31 de Dezembro de 2015
Informam-se os produtores interessados em participar
no regime de apoio associado para o sector animal que
está disponível, desde de 2 de Novembro e até a 31 de
Dezembro de 2015,o formulário de candidatura para
os prémios por vaca em aleitamento, por vaca leiteira
e por ovelha e cabra, para o ano de 2016.



Produtores que se candidataram no PU 2015,

Para atualização do número de fêmeas elegíveis que pretendem deter no dia 1 de fevereiro de 2016 (esta atualização é obrigatória para o pagamento do prémio).

Apenas os novos produtores, que não apresentaram
candidatura a estes prémios no Pedido Único de Ajudas (PU) em 2015, devem submeter o formulário até
dia 31 de Dezembro de 2015.



Novos produtores, para alteração do número de
fêmeas elegíveis declaradas.

Pagamento do RPB e Regime Pequena Agricultura
No mês de dezembro (31) está previsto o pagamento da 1ª prestação (95%), do Regime de Pagamento Base e da Pequena Agricultura, os quais serão feitos após o cálculo de direitos definitivos.

Inventário Final de Ano
Informamos todos os associados da Cooperativa, que os nossos serviços estarão encerrados para realização
de inventário nos dias indicados no presente aviso. Pedimos desde já a vossa melhor compreensão.
Armazém de medicamentos veterinários

2 de Dezembro

Armazém de Aldreu

3 de Dezembro

Armazém de Pedra Furada

10 de Dezembro

Armazém de Vila Boa –Produtos bricolage

15, 16 e 17 Dezembro

Armazém de Vila Boa

22 Dezembro

Minimercado

28 de Dezembro

Armazém Sede

29 de Dezembro
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