
Protocolo de Colaboração



Enquadramento

Com o intuito de alargar a oferta de produtos específicos para o setor primário, o Banco BIC 

estabeleceu um protocolo de cooperação com a CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal. 

Este protocolo tem como principal objetivo o apoio aos agricultores na celebração de contratos de 

crédito, com recebimento antecipado dos montantes já calculados e atestados pelo IFAP.  
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CAP

Entidade Acreditada

- Em relação às medidas incluídas no pedido 

único, fornece o cálculo das ajudas a atribuir ao 

agricultor;

- Quanto ás ajudas do PDR 2020 não incluídas 

no pedido único, fornece informação sobre o 

projeto realizado pela CAP e para o qual o 

promotor necessita de financiamento e análise.

IFAP

Organismo Pagador

Atesta os montantes a 

que os agricultores têm 
direito.

Disponibiliza aos associados da CAP soluções de crédito para financiar:

- Antecipação do pagamento das ajudas atribuídas pelo IFAP incluídos no 

Pedido    Único;

- Investimentos a realizar no âmbito do PDR 2020 não incluídos no Pedido 

Único.
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Beneficiários e Medidas de Apoio
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Beneficiários e Condições de Acesso
Agricultores com atividade em território continental, que cumpram os 

seguintes requisitos cumulativos:

- Titularidade de uma conta no Banco BIC, ou abertura até à 

contratação da operação;

- Domicílio, na conta Banco BIC, do pagamento das ajudas IFAP a 

financiar;

- Sem incidentes injustificados ou incumprimentos na Banca, e com 

situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança 
Social.

Medidas de Apoio
Medidas Incluídas no Pedido Único:

Pagamentos Diretos

Regime de Pagamento Base;  Apoios Associados.

PDR 2020:

Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais;

Medida 9 – Manutenção da Atividade Agrícola em Zona 

Desfavorecida.

Medidas do PDR 2020 não incluídas no Pedido Único:

Medida 1 – Inovação;

Medida 2 – Conhecimento;

Medida 3 – Valorização da produção agrícola;

Medida 4 – Valorização dos Recursos Florestais;

Medida 5 – Organização da Produção;

Medida 8 – Proteção e Reabilitação de povoamentos florestais;
Medida 10 – LEADER.

Vantagens para os Associados CAP

Possibilidade de antecipação das ajudas a 

receber do IFAP até 80% com condições 

competitivas

Oferta alargada e direcionada para as 

necessidades de caráter internacional, 

gestão tesouraria e financiamento.

Produtos Alternativos:

Linha de Crédito Agrícola - Curto Prazo

Desconto

Descoberto

Conta Corrente Caucionada



Condições Gerais
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Montante:  Até 80% do montante aproximado das ajudas a receber do IFAP

Taxa de Juro:  Euribor a 1/3 meses + Spread (mín. 3% até 4,5%) em função da avaliação de risco

Comissões: Indicadas no Preçário 

Prazo:  até 1 Ano após contratação

Desembolso: Total

Reembolso: De acordo com o calendário de recebimento das ajudas do IFAP ou calendário alterativo 

a acordar entre o Banco e o mutuário

Garantias: Domiciliação irrevogável, no Banco BIC, dos pagamentos às ajudas objeto de

financiamento. O Banco poderá solicitar garantias adicionais para segurança do bom cumprimento 

das responsabilidades assumidas

Gabinete de Crédito Protocolado



Esclarecimentos
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Gabinete de Crédito Protocolado: 

gabinete.creditoprotocolado@bancobic.pt

O presente documento destina-se apenas a disponibilizar informação de caráter geral, não constituindo 

aconselhamento sobre investimento ou aconselhamento profissional, não podendo assim ser interpretado como tal.
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