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1. Sistema de Vigilância de Superfícies (SVS)

 Em 2023 o IFAP irá implementar o Sistema de Vigilância de Superfícies

• Pretende validar de forma automática o que for possível verificar (cumprimento dos requisitos das

diferentes intervenções) com os dados do programa Copernicus

• Os resultados do SVS podem vir a ser utilizados para efeitos de controlo
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1. SVS - Recomendações
 Recomendações para a Campanha (em casos de dúvida):

• Utilizar a App do IFAP para tirar fotografias georreferenciadas para demonstrar a presença da

cultura, sobretudo nos casos em que as parcelas têm uma dimensão reduzida ou havendo um

desenvolvimento anormal da cultura, estando reunidos os requisitos para a obtenção do prémio

• Devem ser tiradas fotografias panorâmicas e de pormenor:

 As fotografias panorâmicas servem para evidenciar a superfície ocupada com a

ocupação/cultura em dúvida, com especial destaque para as zonas onde possa ter ocorrido um

desenvolvimento anormal da cultura ou que as imagens disponíveis não confirmem a sua

presença

 As fotografias de pormenor (por exemplo, árvores, folhas, flores, ou frutos) servem para

demonstrar a espécie presente (e a utilizar para efeitos de classificação automática)
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1. SVS - Recomendações

 Recomendações para a Campanha:

• Calibrar a bússola e aguardar o tempo suficiente para o telefone melhorar a

captação do sinal GPS

• Tirar fotografias em boas condições de visibilidade, evitando que sejam tiradas em

contraluz ou que permitam a identificação de pessoas ou matrículas

• Utilizar o serviço de imagens do Sentinel 2 que está disponível no iSIP (Catálogo de

Imagens)
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1. SVS - Recomendações

 Recomendações para a Campanha:

• Delimitar as folhas de cultura que sejam estáveis no iSIP enquanto ocupação do solo

• Delimitar as folhas que alteram anualmente no PU
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1. SVS - Projetos Em curso

 Projetos de investigação em curso

• Validação de pastagens

• Identificação de abandono

• Classificação de culturas

• "Corte de culturas permanentes"

• Identificação de mobilizações ou corte de erva

• Segmentação e classificação de fotografias (culturas)

• Imagens Sentinel 2 com híper resolução

Desafio - Disponibilização de fotografias de culturas para posterior treino de algoritmos de classificação
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2. Parcelário
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2. Parcelário

 Ortofotomapas (Ponto de situação)

• Contrato para execução do voo (25 cm) para Portugal Continental com execução

suspensa

• Ortofotomapas de 2022 produzidos pela EDIA para o empreendimento do Alqueva

• Proposta de aquisição para 2023:

- Imagens de Satélite VHR para as Regiões Autónomas (30 cm)

- Imagem de Satélite com 1,5 m de resolução (a captar preferencialmente entre abril

e julho)
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2. Parcelário

 Conversão de CTP-CA para PPE-PP (já realizada)

Superfícies Declaradas no Pedido Único durante 5 anos consecutivos (2018 a 2022) como

pousio (não SIE), prados temporários, Azevém, Consociações anuais, outras culturas

forrageiras, Festuca, Panasco, Bromus. As superfícies candidatas a uma medida

agroambiental não foram objeto de conversão

 Estas alterações foram efetuadas na Base de Dados e ficaram associadas a uma Ação

“O” de forma a desencadear uma notificação automática para os beneficiários que têm

um endereço de e-mail associado no IB (notificação genérica)

 Verificação no PU para despistar falsas alterações de uso (por exemplo alterar PPE-PP

para CTP-CA para depois declarar novamente superfícies com ervas forrageiras)
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Alterações iSIP

- Apuramento do IQFP à subparcela (Visível no assistente de ocupação do solo)

- Indicação da ortoimagem utilizada na atualização da ocupação do solo (Visível no

assistente de ocupação do solo)
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Alterações iSIP (Continuação)

- Baldios

 Foi apagada a informação dos compartes da declaração dos baldios

 Alteração do Cálculo da MAE do Baldio de forma a contemplar apenas as classes

compatíveis com o pastoreio

 Passaram a ser registadas as ações realizadas nos baldios (só eram registadas as

ações relacionadas com a distribuição de áreas)
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Alterações iSIP (Continuação)

- Indicador de abandono

 Todas as classes de ocupação do solo da categoria agrícola passaram a ter o

indicador de abandono, à semelhança do que já sucede atualmente com a

vinha. Este indicador deve ser atribuído sempre que a ocupação do solo não

reúna condições para a colheita ou que tenha vegetação arbustiva

 Este indicador servirá para colocar a Máxima Área Elegível = 0

 Vantagens: Evita a perda dos atributos da classe de ocupação do solo (por

exemplo as espécies ou variedades, datas de plantação, etc.)
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

- Disponibilização de novos Layers para validação de áreas geográficas

- Atualização de layers já existentes

 A destacar: Faixas de proteção das Massas de água (faixa de 3 metros associada

a rios e águas de transição)



16

2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Alterações iSIP (Continuação)

- Novo Layer de edição (para representação de pontos e linhas) – Este layer destina-

se a representar informação geográfica para as validações necessárias para a

condição de alguns elementos lineares e de paisagem ou de informação geográfica

necessária para o Pedido Único

- Neste layer serão delimitados os seguintes elementos (em atualização):

 Linhas

 Pontos
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2. Parcelário
Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

- Com representação no SIP enquanto subparcela – Categoria ELP



18

2. Parcelário
Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

- Sem representação no SIP enquanto subparcela – Categoria ELP
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2. Parcelário
Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

- Sem representação no SIP enquanto subparcela – Outros elementos
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Alterações iSIP (Continuação)

- Atualização de atributos das ocupações do solo com base no PU 2022

 Atualização de Ocupações do Solo (POM-PM e OUT-PE), com espécie não

preenchida

 Talhadia de curta Rotação com Paulownia Tomentosa altera para FFL-FL

(espécie invasora - não elegível)

 Preenchimento do atributo “Várzea” para as subparcelas candidatas com arroz
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Procedimentos

- Obrigatoriedade de desmaterializar processos (validação do processo de

atendimento com login e password do agricultor)

- Alteração das Regras de inscrição de parcelas exploradas por um dos seus

comproprietários (regras ainda por esclarecer)

- Indicação do motivo de eliminação de parcelas (questionário a preencher aquando

da eliminação duma parcela)
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2. Parcelário

Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Conceitos

- Novos elementos lineares e da paisagem

- Novas Regras de validação de ELP já existentes

- Alteração de alguns dos conceitos anteriores

- Novas classes de ocupação do solo
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2. Parcelário
Alterações Introduzidas no Parcelário em 2023

• Parcela ativa (Alterações)

- Atualização dos critérios em função da revisão

- Se a exploração tiver subparcelas do tipo OPC-ON ou ARV-EC ou CPE-AG então é necessária

uma atualização prévia

- Parcela com MAE I >0 que tenham incoerências entre a ocupação do solo e a

georreferenciação das árvores (alerta SIP)

- Parcelas sem forma de exploração ou com forma de exploração “Desconhecido” ou Nula

não podem ser objeto de um pedido de ajuda

MC352 Ocupação do Solo incoerente com o número de Árvores identificadas.

MC363 Ocupação do Solo com árvores de espécie por identificar.

MC353 Grau de Cobertura incoerente com o Grau de Cobertura Declarado.
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2. Parcelário

Alterações a Introduzir no Parcelário em 2023

- Atualização do Manual de conceitos em resultado da publicação da Portaria nº 54-Q/2023,

de 27 de fevereiro (versão de trabalho durante esta semana)

- Atualização da NPE (durante a campanha)

- Atualização dos documentos de atendimento (iE, Alt_IE e P3) em função das alterações

agora introduzidas
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2. Parcelário

 Interoperabilidade da vinha

Pretende-se que a superfície de vinha tenha uma representação única nas diferentes entidades que

gerem informação da vinha

1. Parcelas certificadas

• Origem da certificação: Técnicos SIP/SIVV (manual) e integração dos resultados de controlo da

última campanha (automático) para parcelas de vinha graficamente contidas numa só parcela

de referência iSIP e beneficiário da candidatura VITIS controlada e explorador da parcela de

vinha, igualmente explorador da parcela de referência iSIP.

• As parcelas/subparcelas certificadas encontram bloqueadas a edição.

- Parcelas certificadas com erros devem ser comunicadas ao IFAP
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2. Parcelário

 Interoperabilidade da vinha

2. Subparcelas de vinhaSu

• A delimitação de novas subparcelas e/ou edição de existentes a aplicação associa o geocódigo

da parcela de vinha sobreposta em mais de 50% à subparcela

• Sempre que possível a subparcela de vinha deve adotar os critérios de parcelamento do IVV
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2. Parcelário

Alterações a introduzir na App

• As fotografias passam a ser associadas a uma finalidades (Parcelário, Controlo, Monitorização

ou Investimento)

• Também podem ser associadas a uma geometria (subparcela ou polígono de investimento)

• Disponibilização dum campo para observações

• Possibilidade de desenhar pontos, linhas ou polígonos (desde que o erro GPS recebido seja

inferior a 5 metros), que podem depois ser enviados para o iSIP

• Aviso de memória cheia

• Mapa com a localização
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3. Recomendações
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4. Recomendações Parcelário

 Sempre que possível gerar o documento de validações da exploração (VAL_iE) e corrigir o que

for necessário

 Analisar os limites das parcelas, das subparcelas e da respetiva classificação tirando partido

de toda a informação disponível (Ortofotomapas, App IFAP ou imagens Sentinel)

 Verificar o limite das folhas agrícolas e desenhá-las corretamente

 Ponderar a união subparcelas adjacentes da mesma classe e que tenham as mesmas

características das subparcelas adjacentes

 Analisar cuidadosamente os títulos de suporte, carregando-os na aplicação iSIP e associando-os

a parcelas

 Utilizar as fotografias da App para evidenciar as ocupações do solo



Obrigado pela atenção

Cultivamos o desenvolvimento, 
apoiamos o futuro!
Cultivamos o desenvolvimento, 
apoiamos o futuro!
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