
 

COVID - 19 
MEDIDAS PREVENTIVAS NA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO 

DISTRITO DE PORTALEGRE 

 

Os agricultores não podem parar. Os Portugueses precisam de nós.  

Temos que continuar a produzir para manter o abastecimento e não 

quebrar a cadeia. 

Para bem do nosso país vamos tomar algumas medidas para nos 

proteger e continuar a trabalhar: 

- Não saia da sua exploração se não for estritamente necessário; 

- Trate os assuntos por telefone ou mail, sempre que possível; 

- Quando tiver que abandonar a sua exploração evite locais com 

muita gente, se tiver que o fazer mantenha uma distância 

considerável do próximo; 

- Para cumprimentar basta Bom dia ou Boa tarde. Evite os abraços 

os apertos de mão e os beijos; 

- Lave as mãos várias vezes ao dia; 

- Se tiver sintomas não vá ao hospital. Ligue para a linha saúde 808 

24 24 24. 

 



A Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre (AADP) 

também vai tomar medidas para continuar a trabalhar e não 

quebrar a cadeia. Assim: 

- O atendimento presencial para Candidaturas ao Pedido Único; 

Parceleiro, Reap e Projectos ao PDR, fica suspenso até final do mês 

de Março ( O prazo para elaboração de candidaturas e para avisos 

do PDR será prolongado de acordo com a evolução do covid-19 no 

pais);  

- O Saneamento anual nas explorações fica suspenso;  

- SNIRA (nascimentos, mortes, guias de movimentação animal.....) - 

Sempre que possível comunique com o funcionário respectivo por 

mail ou telefone e tente resolver a questão sem se deslocar aos 

serviços da AADP;  

 - Levantamento de passaportes, meios de identificação animal 

(brincos, Kits...) e lavagem e desinfecção de viaturas - Terá que se 

dirigir à AADP; 

- Quotização da AADP - Na impossibilidade de proceder  ao seu 

pagamento através de transferência bancária não se desloque à 

AADP.  O desconto de 10% na quotização que vigora até final de 

Março, será prolongado até final de Abril. 

- Na impossibilidade de tratar os assuntos por mail ou telefone 

informa-se que só entrará nas instalações da AADP uma pessoa de 

cada vez. A espera será no exterior, sendo que deverão manter  

distância  dos seus colegas agricultores. 



 

Dirija-se às instalações da AADP apenas em caso de extrema 

necessidade. 

Os Portugueses precisam dos agricultores. Vamos manter-nos 

saudáveis. 

 

Contacto com os funcionários: 

Funcionário Área de trabalho Mail Telefone 

Hugo Santos Candidaturas aadp@capmail.com.pt  245302343 

Nuno Alexandre Candidaturas nuno.alexandre@aadportalegre.pt  245302340 

Telma Feiteira Candidaturas, Reap aadp@capmail.com.pt  245302340 

Liliana Ribeiro Candidaturas, reap liliana@aadportalegre.pt  245302344 

Margarida 

Faustino 

Projectos PDR margaridafaus@gmail.com   

David Pombo  Nascimentos, guias 

bovinos, passaportes... 

aadp@capmail.com.pt  245302340 

Isabel Mendes Nascimentos,  guias 

bovinos, passaportes... 

aadp@capmail.com.pt  245302340 

Paula Ramos Nascimentos, guias 

bovinos, passaportes... 

aadp@capmail.com.pt  245302349 

Samuel Lupi Parcelário parcelario.aadp@gmail.com  245302342 

Liliana Silva Parcelario, Candidaturas parcelario.aadp@gmail.com  245302342/

245302340 

Ligia Nunes Quotas, contabilidade,  

outros assuntos de 

secretaria 

geral@aadportalegre.pt 

secretaria.aadp@gmail.com  

 

245302341 
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Ana Borges Quotas, pedidos 

pagamento PDR, outros 

assuntos secretaria 

secretaria.aadp@gmail.com   

245302340 

Sandra Almeida Polo Nisa aadpnisa@capmail.com.pt  245429085 

Paula Palma Elvas (parcelário, reap, 

nascimentos, 

passaportes, guias) 

aadpelvas@capmail.com.pt   

268639628 

Gabryela Pinto Elvas (candidaturas) aadpelvas@capmail.com.pt  268639628 

Carla Salvador 

Fernando Fitas 

Ana Martins 

ADS - Monforte mfca.monforteads@gmail.com  245573574 

245573495 

Ida Brandão 

Alexandra Mata 

ADS - Elvas ads.elvas@hotmail.com  268621210 

Manuel Moura ADS - Monforte manuel.moura@aadportalegre.pt   245573495 

Marlene Catarino 

Ana Semedo 

ADS - Portalegre adsmonforte@gmail.com 

ads.elmonfalegre@hotmail.com  

245302347 

969361692 

245302340 

Manuel Abreu Coordenador do ADS ads.elmonfalegre@hotmail.com  926988871 

Jesus Ceia Secretária Geral jesus@aadportalegre.pt  245302346 

(Estas medidas irão vigorar até final de Março. Nessa data adaptaremos as medidas 

de acordo com a evolução da situação). 

 

OBRIGADO 
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