
PARECERES

Matéria de investimento

Instalação pomares e prados temporários ou permanentes 81,06 €

Candidatura a proj. investimento - até 100.000 € 81,06 €

Candidatura a proj. investimento - entre 100.000 e 250.000 € 121,86 €

Candidatura a proj. investimento - superiores a 250.000 € 204,02 €

Ações de melhoria das infraestruturas (RARRV) 81,06 €

Matéria de desenvolvimento agroalimentar e licenciamento

Parecer sobre melhoramento de pastagens 80,50 €

Parecer fitossanitário 80,50 €

Parecer seguro de colheitas 81,06 €

Parecer para reconversão de estufas 40,84 €

Parecer para vinha, olival, efluentes e apoio à atividade agrícola, pecuária, florestal e outros 81,06 €

Pareceres sobre sementes a importar e exportar 81,06 €

Viabilidade da exploração agrícola 85,04 €

Isenção de pesticidas em água para consumo humano 80,50 €

Matéria de desenvolvimento rural

Planos de recuperação de solos 82,21 €

Parecer sobre fracionamento - até 4 ha 161,51 €

Parecer sobre fracionamento - > 4 ha até 8 ha 242,53 €

Parecer sobre fracionamento - > 8 ha (por ha) 8,55 €

Parecer sobre isenção I.M.T. 81,06 €

Parecer para destaque de parcela de prédio rustico para constituição de artigo urbano 81,06 €

Pareceres instalação ou alteração de sistemas de rega 40,84 €

Outros pareceres 81,06 €

VISTORIAS

Matéria de desenvolvimento agroalimentar e licenciamento

Vistoria para atribuição de n.º de operador / receptor 81,06 €

Vistoria - reestruturação da vinha 85,04 €

Outras vistorias 80,50 €

| Tabela de Preços - Prestação de Serviços | 2023

Matéria de investimento/desenvolvimento agroalimentar e licenciamento/ desenvolvimento 

rural

Matéria de investimento/desenvolvimento agroalimentar e licenciamento/ desenvolvimento 

rural

DRAPLVT/DGFP          01 de março 2023



| Tabela de Preços - Prestação de Serviços | 2023

CERTIFICADOS

Certificação de qualidade 36,31 €

Qualidade 36,31 €

Importação 36,31 €

Exportação 36,31 €

Genuinidade 36,31 €

Venda livre 36,31 €

Reemissão de certificados 28,36 €

Colheita de amostras para emissão de certificados de qualidade 24,97 €

Outros certificados 36,31 €

OUTRAS RECEITAS

Fotocópias

Fotocópia - tamanho A3 0,34 €

Fotocópia - tamanho A4 0,23 €

Autenticação de fotocópias 1,01 €

Certidões 8,46 €

Declarações 4,29 €

Alteração de identificação do beneficiário (IB) 5,70 €

Transferência de Direitos 5,70 €

Cartografia em suporte digital

Cópias de cartas de solos 20,10 €

Cópias heliográficas 20,10 €

Cartas escala 1:25000 - todas as folhas e memória descritiva 1 190,90 €

Cartas escala 1:25000 e/ou 1:100000 - folha individual 59,02 €

Cartas escala 1:100000 - todas as folhas e memória descritiva 597,51 €

Informação em formato RASTER 31,55 €

Informação em formato vetorial 22,20 €

Trabalho de vetorização (por cada período de 30 minutos) 14,83 €

Gravação com material suporte (por cada período de 30 minutos) 14,83 €

Cartografia em suporte de papel

Parcelário agrícola (abertura/atualização) 4,29 €

Emissão de documento de iE 2,88 €

Emissão de documento P3 saída gráfica - Q < 10 (p/ unid) 5,70 €
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Emissão de documento P3 saída gráfica - Q >= 10 (p/ unid) 4,57 €

Visitas de campo (área até 5ha) 39,71 €

Visitas de campo (área igual ou superior a 5ha) 56,69 €

Criação/atualização de registo central vitícola 8,55 €

Cedência de espaços

Auditório/dia 283,34 €

Salas/dia 56,69 €

Alojamento

Aloj.quarto com wc privativa com pequeno almoço VARIÁVEL

Aloj.quarto com wc privativa sem pequeno almoço VARIÁVEL

Aloj.quarto sem wc privativa com pequeno almoço VARIÁVEL

Aloj.quarto sem wc privativa sem pequeno almoço VARIÁVEL

Diversos

Circulares de avisos agrícolas 17,04 €

Realização candidaturas - Pedido único (PU) 8,55 €

Peritagem solicitadas por entidades publicas ou privadas 202,31 €

Instrução de processos 5,70 €

Outros Serviços VARIÁVEL

Deslocações

Fora do local de trabalho do funcionário - preço/hora 13,63 €

Fornecimento de dados meteorológicos para a agricultura

Fornecimento de dados em formato "txt" ou "xls" 61,29 €

Fornecimento de dados referentes a um ano em formato "txt" ou "xls" 91,95 €

Dados Meteorologicos em formato “xls” 30,75 €

Dados Meteorologicos séries dez anos/parâmetro/local. 61,29 €

Dados Meteorologicos séries de vinte anos/parâmetro/local 91,95 €

Dados Meteorologicos séries de trinta anos/parâmetro/local 122,46 €

Fornecimento de dados georreferenciados de área regada 49,11 €
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