PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL 2020-2022
Modelo de comunicação Indicadores de desempenho
(cf. Portaria nº 325-A/2019 – Art.º75 (1))
(Guarde este ficheiro no seu disco. Preencha-o e envie-o para dsc@gpp.pt)
Nome do beneficiário do PAN:____________________________________________________
Medidas do PAN a que se candidatou (colocar um “X”)
PAN 2020-2022
MEDIDA 1 - Serviços de assistência técnica aos apicultores e organização de apicultores
AÇÃO 1.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS APICULTORES
MEDIDA 2 - Luta contra os agressores e as doenças das colmeias em particular a
varroose
AÇÃO 2.1 LUTA CONTRA A VARROOSE
AÇÃO 2.2 COMBATE À VESPA VELUTINA
MEDIDA 3 – Racionalização da transumância
AÇÃO 3.1 APOIO À TRANSUMÂNCIA
MEDIDA 4 - Repovoamento do efetivo apícola
AÇÃO 4.1 APOIO À AQUISIÇÃO DE RAINHAS AUTÓCTONES SELECIONADAS
MEDIDA 5 - Colaboração com organismos especializados na execução de programas de
investigação aplicada no domínio da apicultura e dos produtos da apicultura
AÇÃO 5.1 APOIO A PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADA
MEDIDA 7 – Melhoria da qualidade dos produtos com vista a valorizá-los no mercado
AÇÃO 7.1 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO COMERCIALIZAÇÃO E
DIVULGAÇÃO
AÇÃO 7.2 ANÁLISES DE QUALIDADE DO MEL E OUTROS PRODUTOS DA COLMEIA
Preencher todos os dados possíveis em função das ações a que se candidatou e do tipo de
beneficiário:
2020
2021
2022
Nº de apicultores com assistência técnica
N.º de colmeias objeto de transumância
N.º de rainhas autóctones selecionadas adquiridas
Nº total de análises anatomopatológicas de abelhas e de
favos de criação efetuadas, identificando destas, o nº de
análises positivas à varroose
Nº total de análises de qualidade do mel ou outros produtos
da colmeia, identificando destas, o nº de análises não
conformes
Produção de mel por colmeia (kg)
Produção de pólen (kg)
N.º de colmeias por apicultor
Quantidade de mel produzido certificado no âmbito de
regimes de qualidade relativos a modo produção biológico,
denominação de origem protegida, indicação geográfica
protegida e quantidade produzida de mel monofloral (kg)
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