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- Ponto de situação da entrega dos produtos
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Ponto de situação da entrega dos produtos
• Produtos que estão a ser distribuídos
Produtos

Alho Francês
Arroz
Atum
Azeite - Novo Contrato
Azeite (do contrato das 22 entregas)
Bolacha Maria
Brócolos
Cereal.P.Almoço - Adenda 1ª Fase
Cereal.P.Almoço - Novo Contrato
Creme Vegetal
Ervilhas
Esparguete

Empresa Adjudicatária
Sogenave
Sogenave
Poveira
Sogenave
Sogenave
Vieira de Castro
IFT
Sogenave
Sogenave
Cister
Sogenave

Nº de Entregas
18 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
12 Entregas
36 Entregas
18 Entregas
6 Entregas
24 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
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Ponto de situação da entrega dos produtos (cont.)
• Produtos que estão a ser distribuídos
Produtos
Tomate
Tostas
Espinafres
Feijão Encarnado
Feijão Verde
Grão
Leite
Marmelada
Mistura Vegetais 24 Entregas
Pescada (Sogenave)
Pescada (Grante)

Empresa Adjudicatária
Cister
Albisabores
IFT
Cister
Ultracongelados Virto
Cister
Parmalat
Sogenave
Bastos e Amorim
Sogenave
Os Grante

Nº de Entregas
36 Entregas
36 Entregas
17 Entregas
36 Entregas
18 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
36 Entregas
9 Entregas
1 Entrega
35 Entregas
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Ponto de situação da entrega dos produtos (cont.)
• Produtos que não estão a ser distribuídos
por impugnações judiciais

Produtos
Cavala - Impugnado
Cenoura - Impugnado
Frango - Impugnado
Queijo - Impugnado
Sardinha - Impugnado

Empresa
Nº de Entregas
Adjudicatária
Albisabores
18 Entregas
Ultracongelados
18 Entregas
Virto
Avibom
36 Entregas
Lactogal
36 Entregas
Poveira
18 Entregas
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Calendarização da entrega dos produtos
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- Ponto de situação do PAC
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PAC - 1ª Fase – Ano 2018
• Atualmente a UAP está em fase de notificação das propostas de
decisão de execução do PAC - Ano 2018.
• Algumas entidades estão a ser notificadas de ajustamentos
financeiros decorrentes do facto de não terem atingido o número
de destinatários previsto para o território/mês, apesar de terem
atingido o número de destinatários previsto para o território no
Aviso.
• De facto, o Regulamento PAC dispõe o seguinte na alínea b) do
n.º 7:
• Atribuição às entidades mediadoras de 1,21€ (um euro e vinte e um
cêntimos) por destinatário e por mês.
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PAC - 1ª Fase – Ano 2018 (cont.)
• Como verificar o N.º Total de Destinatários
abrangidos por entidade / mês?
 Foi introduzido de um novo separador no Ecrã
Destinatários:
Destinatários Abrangidos
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Destinatários abrangidos
• Neste separador, as entidades coordenadoras podem consultar a
informação sobre o número de destinatários abrangidos por entidade
mediadora, ano civil e mês, bem como no total da operação/território,
até ao momento em que é efetuada a consulta do ecrã.
• As entidades mediadoras apenas visualizam a informação relativa aos
seus destinatários.
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Destinatários abrangidos (cont.)

• As entidades podem clicar em cima de qualquer número para consultarem
a informação sobre os NISS’s do titular e número de pessoas dos agregados
familiares contemplados no número indicado, conforme ecrã seguinte.
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Destinatários abrangidos (cont.)
• Esta lista pode ser exportada para um ficheiro excel, através da seleção do
botão

.
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Destinatários abrangidos (cont.)
• Consideram-se destinatários abrangidos: os que pertencem a qualquer
agregado que tenha pelo menos uma credencial B confirmada, sendo que o
mesmo destinatário apenas é contabilizado uma vez por mês, uma vez por
ano e uma vez para a operação respetiva.
• Os destinatários são contabilizados no mês de emissão de cada
credencial B confirmada (independentemente do mês em que foi
efetuada a respetiva confirmação).
• O Nº Total de Destinatários Abrangidos ao Longo de Toda a Operação
corresponde ao número total de destinatários diferentes abrangidos ao
longo de todos os meses por todas as entidades mediadoras da operação.
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Destinatários abrangidos (cont.)
• No ecrã inicial, têm também a possibilidade de exportar um ficheiro excel
com os destinatários abrangidos.
• Conforme ecrã abaixo, as entidades têm a opção de exportar a informação
relativa a todos os anos da operação ou apenas a um ano.
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PAC - 1ª Fase – Ano 2019
• As eventuais verbas a devolver relativas ao ano 2018 serão acertadas
em sede de pagamento do 1º adiantamento 2019.
• Financiamento da alínea d)
compensação que resulta do diferencial
entre o montante aprovado em sede de termo de aceitação das
operações da 1.2.1 do POAPMC e o montante apurado no saldo final

• Será apurado após análise dos pedidos de saldo final das operações da
1ª Fase.

15

PAC - 2ª Fase
• Alínea a) - Parceria
 18.000,00 €
 acresce um valor de 10.000,00 € para os territórios que cumpram as seguintes
condições:



possuam uma dimensão superior a 1.000 km2 e uma população inferior
a 100 habitantes por km2, sendo que estes dois requisitos têm que se
verificar cumulativamente;



possuam o dobro dos destinatários da média nacional.

• Alínea b) - Entidades mediadoras
 1,80€ por destinatário e por mês.
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PAC - 2ª Fase (cont.)
• Alínea c) - Entidades coordenadoras e mediadoras
 Montante fixado com base na diferença entre o valor de
adjudicação dos contratos de fornecimento e o preço base
lançado a concurso, no âmbito do concurso de aquisição dos
géneros alimentares e dos bens de primeira necessidade.
Valor apurado atualmente: 0 euros
Considerando que existe uma diferença entre o valor de
adjudicação dos contratos de fornecimento e o preço base lançado a
concurso a favor das entidades.
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PAC - 2ª Fase (cont.)
• Apenas foram tidos em conta os montantes referentes à Rubrica 1.1,
uma vez que foi opção das entidades desenvolver ou não medidas de
acompanhamento, as quais são financiadas no âmbito da Rubrica 1.2.

Preço base lançado Valor de adjudicação
a concurso
dos contratos
Total Montante
Desvio entre
Total Dotação dos
Aprovado nos
Aviso e
Avisos
Termos de Aceitação Aprovado

Rubrica 1.1
Rubrica 1.2
Total

3.695.735,00
3.695.735,00
7.391.470,00

3.702.128,40
3.578.302,72
7.280.431,12

6.393,40
6.393,40
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PAC - 2ª Fase
• Alínea d) - Entidades coordenadoras e mediadoras
 Compensação que resulta do diferencial entre o montante
aprovado em sede de termo de aceitação das operações da 1.2.1
do POAPMC e o montante apurado no saldo final.
Valor apurado atualmente: 0 euros
Considerando que apenas pode ser apurado após análise dos
pedidos de saldo final das operações (Ano 2023).
19

Questões de logística e PAC

20

Questões de logística e PAC

OBRIGADA!
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