REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente
Gabinete do Secretário Regional

NOTA DE ESCLARECIMENTO
PAGAMENTO DO PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS 1º SEMESTRE 2018
No próximo dia 31 de outubro será efetuado o adiantamento do Prémio ao Abate de Bovinos (PAB),
relativo ao 1.º Semestre de 2018, neste sentido a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
(SRAF) esclarece o seguinte:


Em 2018 procedeu-se a uma alteração à estrutura do prémio, dividindo-o em duas subações, de regime idêntico:
o

Prémio ao Abate de Bovinos do 1.º semestre – para os animais abatidos entre 1 de
janeiro e 30 de junho;

o

Prémio ao abate de Bovinos do 2.º semestre – para os animais abatidos entre 1 de
julho e 31 de dezembro.



Em sequência da alteração referida, o montante previsto para a ação passou a ser
distribuído por cada um dos semestres. Assim a dotação orçamental para o primeiro
semestre de 2018 é de 7.022.260 EUR.



Passaram a ficar excluídos de rateio inicial, os primeiros 10 animais de cada
candidatura. Beneficiam ainda de um suplemento de 40€ por animal e ficam também
excluídos os animais em Modo de Produção Biológico e classificados de IGP.



Tendo em consideração as dificuldades que o setor atravessa, consequência da grave seca
que afetou a Região, a SRAF solicitou à Comissão Europeia um reforço do adiantamento do
POSEI de 50% para 70% e do Prorural+ de 75% para 85%.



Assim, relativamente ao pagamento do PAB do 1.º Semestre, serão pagos a 31 de outubro
70% (adiantamento), 20% a 31 de dezembro (1.ª prestação) e o acerto final a 28 de junho
de 2019 (2.ª prestação).



No 1.º semestre abateram-se 38.217 animais, dos quais 1.240 IGP. Registou-se assim um
crescimento de 4,9% no total de abates não IGP e 28,2% nos abates IGP,
comparativamente com períodos homólogos. Do apuramento agora efetuado e relativo ao
1.º semestre, o montante elegível candidatado é de 7.505.880 EUR referente a 4.763
beneficiários, sendo a dotação disponível 7.022.260 EUR, o que origina uma redução, em
termos globais, da ajuda em 6,4%.
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Encontra-se suspenso até resolução, o pagamento relativo a um conjunto de 50
beneficiários, acrescidos de 156 animais, motivados por irregularidades nas candidaturas.
Esta verba totaliza (44.918 EUR).



Com as alterações efetuadas:
a.

4.006 beneficiários (84%) não serão alvo de qualquer redução no valor da ajuda;

b. 758 beneficiários (16%) sofrerão uma redução que irá variar dos 0,2% a 15,5%;
c. 585 beneficiários (12%) sofrerão uma redução inferior a 10%, valor registado no PAB
em 2017;
d. 173 beneficiários (4%) sofrerão uma redução entre 10-15,5%.

Horta, 29 de outubro de 2018
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