
 

 

 

 

 

A Proteção Civil Municipal informa:  

 

LEVANTAMENTO DE PREJUÍZOS E CANDIDATURAS – Incêndios 2022 

 

CANDIDATURA IFAP 

A 17 de agosto, foi publicado em DR a portaria 205-B/2022 que cria um apoio 

extraordinário a atribuir aos agricultores cujos efetivos pecuários foram afetados pelos 

incêndios do território do Continente e regula as respetivas condições de atribuição. 

Beneficiários:  

 Proprietários de explorações agrícolas com efetivos pecuários (bovinos, ovinos, 

caprinos e equídeos) afetados pelos incêndios, nas freguesias no anexo à 

portaria (Cantar Galo/Vila do Carvalho, Teixoso/Sarzedo e Verdelhos)             

 

Critérios de elegibilidade:  

 Deterem efetivo pecuário identificado e registado na base de dados (SNIRA) e 

no caso de equídeos no (RNE). 

 

Apoios:  

Destinados à aquisição de alimentos para os animais, com os seguintes montantes: 

 Bovinos – Raça de vocação carne 33€ por macho ou fêmea com idade igual ou 

superior a 24 meses, 22€ por macho ou fêmea com idade inferior a 24 meses. 

 Caprinos e ovinos - 11€ por ovino ou caprino. 

 Equídeos – 8€ por equídeo. 



Estamos a prestar apoio direto e imediato na alimentação e tratamento de animais 

com alimentos, medicamentos e assistência técnica. 

  

As candidaturas são submetidas eletronicamente através do formulário disponível no 

portal do IFAP - https://www.ifap.pt/destaque?assetId=31630874  

Candidaturas a decorrer de 17 a 24 de agosto de 2022. 

 

LEVANTAMENTO DE PREJUÍZOS  

 

Está disponível na Câmara Municipal da Covilhã (GTF), Juntas de Freguesia e Conselhos 

Diretivos de Baldios a ficha de diagnóstico/levantamento de prejuízos causados pelos 

Incêndios de 2022.  

 

Apoio ao preenchimento do formulário de candidaturas e da ficha de diagnóstico nas 

Juntas de Freguesia, Câmara Municipal da Covilhã (GTF) e Conselhos Diretivos de 

Baldios. 

 

Nota:  

 Pedimos alteração e extensão da Portaria n.º 205-B/2022 a outras freguesias e 

solicitamos apoios para outros danos/prejuízos Agro/florestais, maquinarias, 

equipamentos, infraestruturas e outros… 

 

 

Proteção Civil Somos Todos Nós!! 

 

Covilhã, 18 de agosto 2022 

https://www.ifap.pt/destaque?assetId=31630874

