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1. Introdução 

No dia 1 de Junho de 2018, a Comissão Europeia publicou três propostas legislativas para a Reforma da 

Política Agrícola Comum (PAC) pós-2020. Estas propostas incluem todas as disposições relativas ao conjunto 

de elementos integrantes da PAC – pagamentos directos e desenvolvimento rural (COM (2018) 392 final), 

intervenções sectoriais (COM (2018) 394 final), e financiamento, gestão e acompanhamento (COM (2018) 

393 final). 

Um dos elementos centrais destas propostas é o estabelecimento de um novo modelo de implementação 

da PAC, com uma nova distribuição de competências entre a UE e os Estados-Membros. Esta proposta prevê 

que cada Estado-Membro deve elaborar um Plano Estratégico da PAC (PEPAC), de abrangência nacional, 

que inclua todas as intervenções previstas no âmbito dos pagamentos directos, intervenções sectoriais e 

desenvolvimento rural, de forma articulada e coerente, de forma a atingir um conjunto de metas 

quantificadas relativas ao cumprimento dos objectivos da PAC a nível comunitário. Este modelo pretende 

promover maior subsidiariedade, maior simplificação e maior orientação para os resultados na 

implementação da PAC. 

De acordo com esta proposta, a União Europeia fixa um conjunto de objectivos gerais (3) e específicos (9), 

cabendo a cada Estado-Membro, na observância dos regulamentos comunitários, definir a forma de 

implementação de cada intervenção em cada território. 

A implementação do PEPAC em cada Estado-Membro assenta assim na definição de intervenções que 

permitam contribuir para os objectivos gerais e para o objectivo transversal definidos no artigo 5º do 

documento COM (2018) 392 final, que se concretizam num conjunto de objectivos específicos, definidos 

no artigo 6º. O esquema seguinte apresenta este conjunto de objectivos: 

Figura 1 – Objectivos Gerais e Específicos da PAC 

 
FONTE: GPP, 2019. 
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Paralelamente, é definido um quadro de cumprimento e de controlo aplicável aos beneficiários, incluindo 

a condicionalidade. É ainda estabelecido um quadro de metas, indicadores e mecanismos de 

acompanhamento e avaliação através do qual a Comissão Europeia aprova, monitoriza e avalia o 

desempenho dos PEPAC nacionais. 

Em Portugal, o processo de preparação do PEPAC é da responsabilidade do Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura. 

A aplicação da PEPAC em Portugal, incluindo Regiões Autónomas, assentará assim na utilização de um 

conjunto de mecanismos do FEAGA (pagamentos directos e intervenções sectoriais) e do FEADER 

(desenvolvimento rural). 

O PEPAC de cada EM está obrigado à realização de uma Avaliação ex-ante (AEx) e de uma Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE). 

A realização em Portugal da AEx e da AAE do PEPAC 2023-27 de Portugal é da responsabilidade da 

AGRO.GES que foi, para o efeito, seleccionada no âmbito do Concurso Público n.º AQU/14/2020. 

De acordo com a legislação da UE, podem-se definir três etapas no processo de avaliação em causa, que 

deverão incorporar os requisitos em vigor para a AAE e estar interligados com as diferentes fases do 

processo de concepção do PEPAC: 

 1ª Etapa: a análise SWOT e a avaliação das necessidades; 

 2ª Etapa: a construção da estratégia de intervenção e sua consistência, a definição dos elementos 

comuns a várias intervenções e a definição das metas e do plano financeiro. 

 3ª Etapa: a definição dos sistemas de governação e coordenação e do processo de modernização e 
simplificação. 

Na figura seguinte vêm representadas as três diferentes etapas do processo de concepção do PEPAC, assim 

como o modo de integração dos comentários e recomendações dos avaliadores ex-ante no conteúdo do 

programa em construção. 
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Figura 2 – Interligação entre o processo de concepção do PEPAC e a AEx e AAE 

 

 

Fonte: European Evaluation Helpdesk for Rural Development, Tool 1.1, 2019 

 

A AEx e a AAE, para além de terem que respeitar as disposições e os requisitos estabelecidos no Caderno 

de Encargos e nas propostas regulamentares, devem seguir o tipo de abordagem metodológica que consta 

do conjunto de documentos de orientação publicados pela European Evaluation Helpdesk for Rural 

Development (EEHRD), nomeadamente no âmbito do Grupo de Trabalho Temático 7- “Preparando a 

avaliação ex-ante do Plano Estratégico da PAC”, tendo por objectivo os seguintes produtos finais de 

avaliação (artigo 8º da Parte II do Caderno de Encargos): 

a) Documento com a avaliação da proposta de análise da situação de partida, da análise SWOT e 
das necessidades de intervenção; 

b) Estudo de âmbito da AAE; 

c) Documento com a avaliação da lógica de intervenção do PEPAC e respectiva coerência interna 
e externa, da alocação financeira, do quadro de indicadores e metas de acompanhamento e 
avaliação, incluindo as do quadro de desempenho; 

d) Relatório ambiental da AAE; 

e) Documento com a avaliação da proposta de governança, gestão e operacionalização do PEPAC; 
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f) Declaração Ambiental da AAE; 

g) Relatório final da AAE; 

h) Relatório final da AEx. 

O presente relatório diz respeito à 2ª Etapa do processo de AEx e tem como principais objectivos: 

 a análise critica da Estratégia de Intervenção e da forma como esta decorre dos Diagnósticos e 

identificação de Necessidades e da sua coerência com os objectivos específicos da PAC; 

 a avaliação dos diversos conjuntos de intervenções propostos para o Continente (arquitectura dos 

pagamentos directos, arquitectura do investimento, arquitectura verde, intervenções específicas 

para as Regiões Autónomas) e da sua coerência interna ; 

 uma avaliação da afectação orçamental e dos indicadores de metas propostos. 

Para o efeito começaremos por descrever a metodologia de análise por nós adoptada, para posteriormente 

apresentarmos os nossos principais contributos no âmbito desta 2ª Etapa do processo de AEx do PEPAC. 

 

Registe-se que o presente documento corresponde à versão final do relatório relativo à referida 2ª Etapa 

do processo de AEx, resultante de um processo de interacção entre a Equipa de Avaliação e o GPP que teve 

início após a apresentação de uma primeira versão em Dezembro de 2021. 
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2. Metodologia de Análise 

De acordo com o previsto na proposta metodológica apresentada, a avaliação da relevância e coerência 

interna do PEPAC inclui os seguintes aspectos: 

 Contributo do PEPAC para os objectivos gerais e específicos da PAC, tendo em conta as 

necessidades nacionais e regionais, complementados com o objectivo transversal da modernização 

do sector; 

 Coerência interna do PEPAC com outros instrumentos relevantes da PAC e outros Fundos e 

instrumentos da UE; 

 Coerência da afectação dos recursos orçamentais com os objectivos do PEPAC; 

 Contributo das realizações esperadas para os resultados; 

 Aferição do realismo das metas quantificadas para os indicadores tendo em conta o apoio previsto; 

 Justificação para a utilização dos instrumentos financeiros financiados pelo FEADER. 

 Análise das formas de apoio público propostas para as diferentes intervenções. 

Para tal foi conduzida uma abordagem em cinco etapas: 

1. Visualização da estratégia de intervenção; 

2. Verificação das relações entre necessidades, objectivos e intervenções; 

3. Avaliação das relações entre dotações, realizações, resultados, impactos e suas contribuições para 

os objectivos; 

4. Avaliação das sinergias entre objectivos e intervenções específicos; 

5. Avaliação das relações do PEPAC com outros instrumentos relevantes. 

A realização desta componente da AEx foi conduzida tendo como objectivo uma análise detalhada da 

Estratégia proposta e da sua transposição em intervenções, metas e dotações orçamentais, e a resposta a 

um conjunto de Questões de Avaliação, recorrendo-se para tal às oito questões propostas no documento 

“Tool 3.1 - Examples of guiding questions for the appraisal of the intervention strategy, targets and 

milestones” (European Evaluation Helpdesk for Rural Development, 2019): 

 Questão 2.1 – Em que medida o PEPAC contribui para os objectivos específicos da PAC, tendo em 

consideração as necessidades nacionais e regionais e o potencial de desenvolvimento? 

 Questão 2.2 – Em que medida o PEPAC demonstra maiores contribuições gerais para os objectivos 

relacionados com o ambiente e clima? 

 Questão 2.3 – Em que medida o PEPAC é coerente internamente? 

 Questão 2.4 – Em que medida o PEPAC é coerente com outros instrumentos relevantes? 

 Questão 2.5 – Em que medida as realizações esperadas contribuirão para os resultados, conforme 

expresso em metas realistas? 

 Questão 2.6 – Em que medida os recursos financeiros alocados são consistentes com os objectivos 

específicos do PEPAC? 

 Questão 2.7 – Em que medida as etapas definidas para o quadro de desempenho são adequadas? 

 Questão 2.8 – Em que medida é justificada a utilização de instrumentos financeiros financiados 

pelo FEADER? 

Foram ainda abordadas as formas de apoio público propostas. 

Considerando que as intervenções relativas à implementação do PEPAC nas Regiões Autónomas têm muito 

menor relevância do ponto de vista orçamental e da sua abrangência global, e consequentemente, têm 

contribuições bastante mais reduzidas para os objectivos globais do Programa do que as relativas ao 
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Continente, o presente documento é essencialmente focado na aplicação do PEPAC no Continente. Esta 

opção é reforçada pelo curto período para produção dos documentos de avaliação. Desta forma, as análises 

relativas a estas Regiões são mais pontuais e essencialmente de carácter genérico. 

A resposta a cada uma das Questões de Avaliação para o Continente integra uma análise global e um 

conjunto de análises temáticas, mais detalhadas. Estas últimas foram feitas recorrendo a uma equipa de 

especialistas em cada área temática, tendo para tal sido subdividido o conjunto de intervenções do PEPAC-

Continente (onde se incluem as intervenções sectoriais, que têm também aplicação nas Regiões 

Autónomas) da seguinte forma: 

 Rendimento e equidade: 

o A.1.1 - Apoio base para sustentabilidade; 

o A.1.2 - Apoio associado; 

o A.2.1 - Pagamento pequenos agricultores; 

o A.2.2 - Apoio complementar redistributivo; 

o C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes naturais; 

o C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura; 

 Ambiente e clima: 

o A.3 - Sustentabilidade (Ecorregimes); 

o C.1.1 - Compromissos agroambientais e clima; 

o D.2 - Programas de acção em áreas sensiveis; 

 Investimento e rejuvenescimento: 

o C.2.1 – Investimentos na exploração agrícola; 

o C.2.2 – Instalação jovens agricultores; 

 Bioeconomia 

o C.3.1 - Investimentos na bioeconomia de base agrícola/florestal; 

 Frutas e Hortícolas: 

o B.1 - Programa nacional para apoio ao sector da fruta e dos produtos hortícolas; 

 Apicultura 

o B.2 - Programa nacional para apoio ao sector da apicultura; 

 Vitivinicultura 

o B.3 - Programa nacional para apoio ao sector da vitivinicultura; 

 Gestão de risco: 

o C.4.1 - Gestão de riscos; 

 Promoção: 

o C.4.2 - Apoio à promoção de produtos de qualidade; 

 Organização da produção: 

o C.4.3 - Organização da produção; 

 Florestas: 

o C.3.2 – Silvicultura sustentável; 

 Regadio: 

o D.3 - Regadios colectivos sustentaveis; 

 Conhecimento: 

o C.5 - Conhecimento. 
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3. Resposta às Questões de Avaliação 

3.1 Contributo do PEPAC para os objectivos gerais e específicos da PAC 

i) Questão 2.1 – Em que medida o PEPAC contribui para os objectivos específicos da 

PAC, tendo em consideração as necessidades nacionais e regionais e o potencial de 

desenvolvimento? 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia identifica, no seu artigo 39º, os objectivos da 
implementação de uma Política Agrícola Comum: 

a) Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o 
desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima dos fatores de produção, 
designadamente da mão-de-obra; 

b) Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente pelo 
aumento do rendimento individual dos que trabalham na agricultura; 

c) Estabilizar os mercados; 
d) Garantir a segurança dos abastecimentos; 
e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 

 

Na prossecução destes objectivos, e considerando ainda outros objectivos relevantes definidos pelas 
instituições europeias, o Regulamento do PEPAC define para o período de programação 2023-2027 os 
seguintes objectivos de política – três Objectivos Gerais (OG), desagregados em três Objectivos Específicos 
(OE) cada, e um Objectivo Transversal (OT) - para os quais os PEPAC nacionais devem contribuir: 

 

 

É assim fundamental analisar a forma como o PEPAC, na sua abordagem global e através como as suas 
múltiplas intervenções, contribuirá para alcançar este conjunto de objectivos. 

 

OG1 - Promover um setor agrícola inteligente, resiliente e diversificado, de modo a garantir a segurança alimentar 
OE1 - Apoiar os rendimentos e a resiliência das explorações agrícolas viáveis em toda a União, de modo a reforçar a segurança 
alimentar 
OE2 - Reforçar a orientação para o mercado e aumentar a competitividade, com maior incidência na investigação, na 
tecnologia e na digitalização 
OE3 - Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor 

OG2 - Apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e contribuir para a consecução dos objetivos da 
União relacionados com o ambiente e o clima 

OE4 - Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia 
sustentável 
OE5 - Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar 
OE6 - Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e 
as paisagens 

OG3 - Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais 
OE7 - Atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais 
OE8 - Promover o emprego, o crescimento, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais, nomeadamente a 
bioeconomia e a silvicultura sustentável 
OE9 - Melhorar a resposta dada pela agricultura europeia às exigências da sociedade no domínio alimentar e da saúde, 
nomeadamente no que respeita à oferta de produtos alimentares seguros, nutritivos e sustentáveis, aos resíduos alimentares 
e ao bem-estar dos animais 

OT - Modernização do setor através da promoção e da partilha de conhecimentos, da inovação e da digitalização da 
agricultura e das zonas rurais e dos incentivos à adoção de medidas para o efeito 
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A abordagem global do PEPAC para Portugal para o período 2023-2027 é sintetizada numa visão estratégica 
da qual deverá decorrer toda a lógica de desenho da arquitectura de programação e da cada uma das 
intervenções nela incluídas. Esta visão estratégica é a seguinte: 

Uma gestão ativa de todo o território baseada numa produção agrícola e florestal inovadora e sustentável 

 

Considera-se que esta visão, na formulação geral apresentada, encerra preocupações com todos os 
Objectivos Gerais e com o Objectivo Transversal do PEPAC: 

 OG1 OG2 OG3 OT 

Gestão ativa XXX XX X X 

Todo o território XX X XXX XX 

Produção agrícola e florestal inovadora XX XX XX XXX 

Produção agrícola e florestal sustentável XX XXX XX X 

 

Esta visão é transposta para um largo conjunto de intervenções (180), organizadas da seguinte forma: 

 Eixo A – Rendimento e Sustentabilidade, relativo à implementação dos pagamentos directos no 
Continente; 

 Eixo B – Abordagem Sectorial Integrada, relativo à inclusão dos Programas Sectoriais da Fruta e 
Produtos Hortícolas, da Apicultura e da Vitivinicultura, aplicáveis em todas as regiões nacionais; 

 Eixo C – Desenvolvimento Rural, no Continente; 

 Eixo D – Abordagem Territorial Integrada, no Continente; 

 Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores. 

 Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira. 

 

Cada uma destas intervenções está associada, na respectiva ficha de programação, a uma ou mais 
necessidades, decorrentes do processo de diagnóstico e análise SWOT, para as quais deverá contribuir. 
Uma vez que cada necessidade está associada a um OE/OT, cada intervenção deverá contribuir, 
consequentemente, para um ou mais OEs/OT. 

O quadro seguinte resulta do cruzamento entre cada uma das intervenções e as 127 necessidades 
identificadas, tal como expressas nas fichas de intervenção, permitindo assim aferir o número de 
intervenções que contribuem para cada necessidade, de forma agrupada por região e por OE/OT. 

Abrangência 
OG1 OG2 OG3 

OT Total 
OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 

Nacional 0,9% 2,3% 0,4% 0,8% 2,1% 1,2% 0,0% 0,0% 0,5% 1,5% 9,7% 

Continente 5,6% 1,6% 0,4% 5,8% 5,4% 6,1% 0,9% 4,2% 1,2% 1,5% 32,8% 

R.A. Açores 1,7% 2,1% 2,1% 7,3% 6,2% 8,8% 2,0% 5,4% 4,4% 1,5% 41,6% 

R.A. Madeira 1,3% 0,9% 0,1% 1,1% 2,1% 4,6% 2,1% 1,7% 0,4% 1,5% 15,9% 

Total 
9,6% 6,9% 3,1% 15,0% 15,9% 20,7% 5,0% 11,4% 6,5% 

5,8% 100% 
19,5% 51,7% 23,0% 

 

A análise deste quadro permite concluir que, de acordo com a relação entre intervenções e necessidades 
expressa nas fichas das intervenções: 

 Os objectivos associados ao OG2, com maior destaque para o OE6, são aqueles para os quais mais 
intervenções deverão contribuir; 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

11 

 As intervenções das Regiões Autónomas, para além do OG2, dirigem-se com maior enfoque para 
os objectivos do OG3; 

 As intervenções da RAA são aquelas que estão classificadas como tendo contributos mais 
transversais. 

 

Olhando especificamente para a organização das intervenções no Continente, verifica-se que estas prevêm 
contribuir em maior número para as necessidades associadas aos OEs 1, 4, 5 e 6, sendo as intervenções 
definidas no âmbito dos Eixos C e A aquelas com maiores contribuições totais. 

Eixo 
OG1 OG2 OG3 

OT Total 
OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 

Eixo A 11,3% 0,0% 0,0% 2,7% 4,8% 1,7% 0,0% 0,7% 2,4% 0,0% 23,5% 

Eixo B 2,4% 2,4% 0,3% 1,7% 3,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,7% 2,7% 15,0% 

Eixo C 2,7% 3,4% 1,0% 9,2% 7,8% 10,6% 2,0% 8,9% 0,7% 3,4% 49,8% 

Eixo D 0,0% 1,0% 0,0% 3,4% 1,4% 3,4% 0,3% 1,7% 0,0% 0,3% 11,6% 

Total 
16,4% 6,8% 1,4% 17,1% 17,1% 17,4% 2,4% 11,3% 3,8% 

6,5% 100% 
24,6% 51,5% 17,4% 

 

Desta forma, pode-se considerar que, no que toca à lógica de programação, a visão definida para a 
implementação do PEPAC e a sua concretização através do conjunto de intervenções propostas, permitirá, 
em termos conceptuais, contribuir para colmatar o conjunto de necessidades identificadas e, 
consequentemente, para o conjunto de objectivos previstos no Regulamento PEPAC. 

Em particular, é evidente uma maior preocupação em fazer face às necessidades e objectivos relativos às 
questões relacionadas com o ambiente e clima, sendo estes privilegiados em todas as regiões e sendo o 
principal enfoque dos Eixos B, C e D no Continente. 

 

Nos parágrafos seguintes far-se-á uma análise mais detalhada do contributo expectável para os objectivos 
gerais e específicos da PAC do PEPAC no Continente, por grandes grupos de intervenções, tal como descrito 
na metodologia. 

 

Rendimento e Equidade: 

As intervenções que a equipa de avaliação considerou como contribuindo para a categoria “Rendimento e 
Equidade” identificam, cada uma, de forma coerente os objetivos específicos do PEPAC. Contudo, 
consideramos que na Intervenção A.1.2.2 – Apoio Associado aos Pequenos Ruminantes está em falta a 
identificação do OE4. 

De maneira geral, as necessidades associadas a cada uma das intervenções cumprem os objetivos 
específicos identificados. Contudo, foram identificadas algumas necessidades do PEPAC em falta, para as 
quais as intervenções do Apoio ao Rendimento Base (RPB), de Apoios Associados (PLP) e de Apoio à 
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas com Condicionantes (MZD e PN) contribuem: 

 A.1.1 - Apoio Base para Sustentabilidade (ABS): 
o PTOE7N4 - Garantir apoio ao rendimento dos jovens agricultores nos primeiros anos de 

instalação, nomeadamente com vista à redução dos riscos de investimento; 

 A.1.2 - Apoio Associado: 
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o PTOE4N1 - Aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e florestais aos 
impactos adversos das alterações climáticas, designadamente de eventos climáticos 
adversos; 

o COE4N1 - Mitigar as emissões de GEE. 

 

Ambiente e Clima: 

Em relação à protecção ambiental, a luta contra as alterações climáticas e a adaptação aos seus impactos 
a PAC identifica 3 objectivos específicos: OE4 - Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para 
a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável; OE5 - Promover o desenvolvimento 
sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar; OE6 - Contribuir para 
a protecção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as 
paisagens. 

Por sua vez, o PEPAC traduziu estes objectivos específicos em necessidades. 

Para o OE4 foram identificadas seis necessidades para o Continente - mitigar as emissões de GEE; melhorar 
a gestão dos efluentes pecuários e promover a sua valorização; aumentar a capacidade de armazenagem 
de carbono atmosférico e melhorar o teor de matéria orgânica no solo; aumentar a resiliência dos sistemas 
de produção agrícolas e florestais aos impactos adversos das alterações climáticas, designadamente de 
eventos climáticos extremos; aumentar a produção de energia renovável pelo sector e sua utilização no 
contexto de melhoria da sustentabilidade energética das explorações agrícolas, florestais e da agro-
indústria; e melhorar a eficiência energética das explorações agrícolas e florestais e da agroindústria. 

Para o OE5 foram identificadas também seis necessidades para a região do Continente - melhorar a gestão 
dos recursos hídricos através de uma adequada disponibilização e utilização dos mesmos com enfoque nas 
áreas mais sujeitas a stress hídrico; melhorar a qualidade da água superficiais e subterrâneas com 
prioridade nas zonas sujeitas a maior pressão; combater a degradação do solo agrícola e florestal, 
preservando e melhorando a sua fertilidade e minimizando processos de desertificação e erosão; melhorar 
a qualidade do ar através da redução das emissões de amoníaco (NH3) com enfoque na alteração de 
práticas e tecnologias, bem como pela redução da emissão de poluentes atmosféricos decorrentes de 
queimadas e da ocorrência de incêndios rurais; melhorar a capacidade de resposta ao aumento da 
incidência e emergência de pragas e doenças num contexto da regulação de autorização de uso de 
pesticidas e de resistência antimicrobiana; e apoiar os agricultores na adoção de modos de produção 
sustentáveis, com destaque para a agricultura biológica. 

Para o OE6 foram identificadas igualmente seis necessidades - promover a biodiversidade doméstica 
através de uma gestão sustentável dos recursos genéticos animais, vegetais incluindo florestais; promover 
condições adequadas para a protecção dos polinizadores incluindo apicultura; contrariar a dispersão de 
espécies invasoras lenhosas e não lenhosas; melhorar os habitats associados aos sistemas agrícolas e 
florestais para promover o estado de conservação dos valores naturais de biodiversidade; contrariar o 
abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos sistemas agro-silvo-pastoris de alto valor em termos 
de biodiversidade, bem como preservar paisagens agrícolas tradicionais; e promover uma gestão 
multifuncional de espaços agrícolas e florestais, incluindo as actividades cinegéticas, no quadro da 
conservação de espécies da fauna selvagem em risco ou ameaçadas. 

No conjunto das medidas e apoios definidos no PEPAC, quer nos eco-regimes e na abordagem sectorial 
integrada do 1º pilar, quer nas medidas agro-ambientais, nos investimentos e na abordagem territorial 
integrada todos estes objectivos e necessidades foram contemplados. Assim, de uma forma geral e numa 
primeira análise, pode dizer-se que o PEPAC responde às orientações da PAC e à avaliação das necessidades 
decorrentes identificadas na primeira fase da sua elaboração. 
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Investimento e Rejuvenescimento: 

O PEPAC inclui três intervenções relativas ao investimento nas explorações agícolas – investimento 
produtivo, investimento para melhoria do desempenho ambiental e investimento não produtivo. De acordo 
com o documento de programação, a primeira destas intervenções contribui para os OEs 2 e 8 e as duas 
restantes para os OEs 4, 5 e 6. A intervenção relativa ao desempenho ambiental contribui também para o 
OE9. 

Do nosso ponto de vista, a intervenção C.2.1.1., Investimento produtivo-modernização agrícola, tem 
sobretudo incidência no OE2, havendo, contudo, restrições fortes nas questões relacionadas com o 
investimento em rega, que poderão ser limitativas do desenvolvimento do regadio, uma vez que será 
necessária a existência de planos de gestão da bacia hidrográfica, assim como uma análise de impacto 
ambiental quando se pretende aumentar a superfície regada. Tendo em conta a morosidade de todas as 
questões relacionadas com o licenciamento por parte do Estado, propomos que seja feita alguma 
articulação entre as várias entidades por forma a haver um portal único que direcione para os vários 
organismos, assim como que haja articulação quanto aos temas. Realça-se que grande parte da 
competitividade dos sistemas de produção depende da introdução do regadio. 

Para além disso, a degressividade do montante de apoio a fundo perdido com base no valor de investimento 
para os primeiros escalões de dimensão fará sentido, sendo contudo bastante restritiva acima de 500.000 
€, dado que qualquer taxa abaixo de 35% não terá o efeito de incentivo e não se justificará a submissão de 
uma candidatura, dado o seu peso administrativo e processual. Tendo em conta a economia de escala que 
a dimensão pode dar, consideramos que o valor de 35% deveria ser contemplado até 1 milhão de euros. 

Por outro lado, falta dimensão regional na definição dos níveis de apoio, justificando-se que a percentagem 
de apoio possa ter um valor adicional nas regiões de montanha e de coesão territorial, para além dos 
parâmetros de elegibilidade, que devem também ser regionalizados. 

No âmbito da intervenção “investimento para melhoria do desempenho ambiental” (C.2.1.2), estão 
previstas medidas que darão resposta aos objectivos das vários OGs e OEs, nomeadamente medidas e ações 
variadas com vista a mitigar as emissões de GEE e aumentar o sequestro de carbono, melhorar uso 
sustentável dos recursos naturais, promover a manutenção da biodiversidade e melhorar o bem-estar 
animal. 

Os apoios desta intervenção são a fundo perdido e degressivos com base no valor do investimento, 
começando em 80% a 85% se for uma pequena exploração e com valores até 50 mil euros e decrescendo 
até 20% na componente acima de 350 mil euros. O valor do apoio parece ajustado para investimentos até 
100.000 €, tendo depois taxas que já não serão convidativas, dado que os investimentos de desempenho 
ambiental ou são requisitos necessários ou são investimentos a longo médio longo prazo sem retorno 
económico, já que o mercado ainda não remunera estes serviços ou poupanças ou reduções de pegadas. 

Os investimentos não produtivos (C.2.1.3.) contribuem para o reforço da realização dos objetivos 
específicos agro-ambientais e climáticos considerados relevantes, designadamente para os relacionados 
com a gestão sustentável dos recursos naturais, proteção da biodiversidade e preservação dos habitats e 
paisagens, através de operações com contributos na proteção da biodiversidade, como sejam a erradicação 
de espécies invasoras lenhosas e a instalação/recuperação de estruturas de foco ecológico, proteção do 
recurso água e do recurso solo, instalação de ninhos ou abrigos para aves de rapina, necrófagas ou 
morcegos e instalação de sistemas de proteção contra predadores selvagens (com e sem estatuto de 
proteção). No dominio das alterações climáticas, através de operações que contribuam para a redução das 
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e de amoníaco, bem como para a produção de energia 
renovável de forma sustentável. Como os investimentos são não produtivos proporciona-se que o apoio 
seja a fundo perdido, com a taxa de 100% de apoio pago contra fatura, à execepção dos muros que têm 
valores padrões máximos e máximos por exploração. 
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No que se refere à contribuição destas intervenções para as necessidades, a equipa de avalição concorda 
com as necessidades constantes dos documentos de programação. Contudo, no que respeita à intervenção 
relativa aos investimentos produtivos, entende-se que poderia ter sido considerada a necessidade COE2N6 
- Melhorar o acesso ao financiamento por parte dos agricultores e outros agentes da cadeia de valor, para 
a qual a intervenção contribui. A necessidade COE2N8 - Redução de custos de contexto nomeadamente - 
no que se refere a processos de licenciamento, parece ser ainda posta em causa pelo aumento dos 
licenciamentos necessários e ainda por cima como condição necessária à elegibilidade. 

 

Relativamente ao prémio à instalação de jovens agricultores (C.2.2.1), este abrange em exclusividade OG3 
- Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e o OE7 - Atrair os jovens agricultores e facilitar o 
desenvolvimento das empresas nas zonas rurais. Quanto ao investimento produtivo de jovem agricultor 
(C.2.2.2), para além do OG3 e OE7, abrange ainda o OG1 - Promover um setor agrícola inteligente, resiliente 
e diversificado, de modo a garantir a segurança alimentar, e tem impacto no OE2 - Reforçar a orientação 
para o mercado e aumentar a competitividade, com maior incidência na investigação, na tecnologia e na 
digitalização. 

Consideramos que o apoio do prémio de instalação promove a atração dos jovens e desenvolve as empresas 
nas zonas rurais, mas precisará de alguns ajustes adicionais aos já implementados (diferenciação do 
montante do prémio para os territórios de baixa densidade), assim como a promoção do regime de 
complementaridade de rendimento em vez da exclusividade, pois a exclusividade torna-se muito negativa 
quando o jovem se instala com culturas permanentes e terá de ter um rendimento fixo e descontar para a 
segurança social quando a exploração ainda não gera resultados para qualquer rendimento. 

Na nossa opinião, a instalação do jovem merece uma análise mais profunda quanto à forma de instalação, 
pois de acordo com as regras até ao momento promove-se a instalação em exclusividade de situações 
insustentáveis financeiramente. Assim, consideramos que a análise da sustentabilidade financeira será uma 
condicionante fundamental para a viabilidade e sustentabilidade da instalação. Consideramos ainda que o 
valor do prémio é manifestamente reduzido para compensar os custos de contexto, burocráticos e 
administrativos, assim como a demora de todo o processo. Neste momento grande parte do prémio reverte 
para o Estado em termos de segurança, social, impostos entre outros. 

Quanto à questão quer da partilha de conhecimento, cooperação intergeracional, assim como a igualdade 
entre homens e mulheres não se descreve ações especificas para que estes objectivos sejam cumpridos. 
Para tal será necessário promover que a passagem de testemunho de pais para filhos e, nesse caso, poderia 
existir algum incentivo para que o jovem se pudesse instalar na exploração já existente do seu progenitor, 
caso esta estaja enquadrada como sendo de natureza familiar. 

Quanto ao papel da mulher deveria ser promovida, com alguma majoração adicional, a instalação de 
mulheres na agricultura como acontece noutras áreas da economia promover o empreendorismo feminino. 

No que se refere ao contributo para as necessidades, concorda-se genericamente com as necessidades 
identificadas em cada uma das intervenções de apoio a jovens agricultores. Realçamos, contudo, que a 
necessidade PTOE7N3 - Facilitar o acesso ao financiamento para os jovens e os novos agricultores e 
condições de tributação fiscal mais competitivas - na forma como está prevista não está garantida por estas 
intervenções, pois exige o cumprimento de obrigações fiscais quando o projecto ainda não as pode garantir, 
assim como as questões de viabilidade financeira não estão acomodadas. 
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Bioeconomia: 

A intervenção de apoio ao Investimento na Bioeconomia - Modernização (C.3.1.1) dirige-se aos OEs 1, 2 e 
8, sendo que a intervenção relativa ao Desempenho Ambiental (C.3.1.2) aborda essencialmente os OEs 4 e 
8. Concorda-se com o conjunto de necessidades identificadas para cada uma das intervenções. 

Na medida Investimento na Bioeconomia - Modernização o apoio à implementação de investimentos em 
transformação e comercialização visa contribuir para o adensamento do tecido agroindustrial e da indústria 
florestal, por via do reforço das cadeias de valor que resultam da interação coordenada entre a produção 
agrícola/florestal, a transformação de produtos agrícolas/florestais e o retalho. Pretende-se, assim, reforçar 
a dinâmica de investimento do período anterior, expandindo e renovando a estrutura produtiva 
agroindustrial e da industria florestal, através do apoio a iniciativas empresariais orientadas para a criação 
de valor, tendo como referência a inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens 
transacionáveis e a internacionalização do setor, potenciando por essa via, o reforço da competitividade 
dos sistemas de produção agrícola e florestal a montante. Outro aspeto relevante para o reforço da 
competitividade agrícola e florestal é a prestação de serviços agrícolas, em particular para as explorações 
de menor dimensão. Com efeito, a existência de empresas de suporte à agricultura permite uma maior 
flexibilidade na gestão da exploração pela possibilidade de substituição de custos fixos por custos variáveis, 
bem como permite o acesso a tecnologia, em particular nas explorações de menor dimensão. Destaca-se 
esta inovação como muito importante. 

Na nossa opinião, a tipologia de apoio degressiva relativa à taxa de subsídio não reembolsável em função 
do montante de investimento será um entrave para o reforço da competitividade dado que os 
investimentos no setor da transformação agrícola e florestal carecem de economias de escala para serem 
rentáveis e a forma de atribuição do apoio desincentiva a junção de massa crítica para a sua realização. 

Para além disso, os montantes da degressividade são independentes dos setores de actividade, o que 
manifestamente irá prejudicar o desenvolvimento e a competitividade de alguns setores em que o 
montante de investimento necessário será maior. 

Consideramos que a taxa a fundo perdido nunca deveria baixar de 35%, caso contrário perde-se o efeito do 
incentivo, e por outro lado que a degressividade não deveria ser a mesma para todos os setores de 
atividade. 

A não diferenciação irá promover desigualdades setoriais e territoriais em função dos setores abrangidos. 

No caso da medida na bioeconomia para melhoria do desempenho ambiental, os valores de apoio 
considerados farão mais sentido dado que se dirigem as aspectos que são transversais a todos os setores e 
cujos níveis de investimento serão mais reduzidos. 

 

Medidas Florestais: 

No que diz respeito às medidas florestais, considera-se que os OGs e OEs identificados em cada intervenção 
estão coerentes com os objetivos específicos do PEPAC. Contudo, entende-se que na intervenção C.3.2.6 - 
Melhoria do valor económico das florestas está em falta a identificação dos objetivos específicos OE5 e 
OE6. 

Considera-se igualmente que, de maneira geral, as necessidades associadas a cada uma das intervenções 
cumprem os objetivos específicos identificados para cada uma delas. Contudo, foram identificadas algumas 
necessidades do PEPAC em falta, para as quais as intervenções florestais, na sua globalidade, contribuem, 
nomeadamente: 

 PTOE2N2 - Melhorar a eficiência energética das explorações agrícolas e florestais e da 
agroindústria; 
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 COE4N3 - Aumentar a capacidade de armazenagem de carbono atmosférico e melhorar o teor de 
matéria orgânica no solo; 

 PTOE5N1 - Melhorar a qualidade da água superficiais e subterrâneas com prioridade nas zonas 
sujeitas a maior pressão; 

 PTOE6N1 - Promover a biodiversidade doméstica através de uma gestão sustentável dos recursos 
genéticos animais, vegetais incluindo florestais. 

Especificamente para a intervenção C3.2.6 identificam-se como necessidades associadas em falta: 

 COE5N3 - Combater a degradação do solo agrícola e florestal, preservando e melhorando a sua 
fertilidade e minimizando processos de desertificação e erosão; 

 COE6N4 - Melhorar os habitats associados aos sistemas agrícolas e florestais para promover o 
estado de conservação dos valores naturais de biodiversidade. 

 

Regadio: 

As duas intervenções propostas no âmbito dos regadios coletivos sustentáveis encontram-se associadas 
aos OE2 - Reforçar a orientação para o mercado e aumentar a competitividade, com maior incidência na 
investigação, na tecnologia e na digitalização, ao OE4 - Contribuir para a adaptação às alterações climáticas 
e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável, e ao OE5 - Promover o 
desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar. 

Em nosso entender os Objetivo Estratégicos associados ao grupo de intervenções em análise correspondem 
às principais contribuições que as mesmas darão para os objetivos da PAC.  

Efetivamente, os investimentos no regadio permitem que as explorações agrícolas beneficiadas retirem 
melhor partido da aptidão agrícola dos solos, aumentando o leque de culturas possíveis produzir, e 
consequentemente aumentem a sua competitividade (OE2). 

O regadio surge hoje como uma ferramenta essencial para garantir a sustentabilidade da produção agrícola 
em grande parte das regiões do nosso País, sendo incontornável o seu papel como medida mitigadora das 
alterações climáticas (OE4). As intervenções de investimento nos novos regadios e na melhoria dos regadios 
existentes contemplam a instalação de centrais e equipamentos de visam a produção de energias 
renováveis, ao mesmo tempo que promovem a utilização /modernização das infraestruturas de rega de 
forma a aumentar a sua eficiência energética (energia sustentável).  

Refira-se ainda que, tanto a intervenção do desenvolvimento de novos regadios, como, de uma forma mais 
relevante, a intervenção na melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes, são direcionadas para 
uma melhoria contínua da eficiência de utilização da água para rega (OE5), através da 
instalação/modernização de sistemas de captação, transporte e adução com perdas reduzidas e que 
garantem um maior controlo e uma gestão exigente da utilização da água, fomentando métodos de rega 
mais eficientes por parte dos produtores.  

Contudo, somos da opinião que este conjunto de intervenções associadas aos regadios coletivos 
sustentáveis contribuem igualmente, embora de forma mais indireta, para o OE6, OE7 e o OE8.  

No âmbito do OE6, consideramos que o regadio, para alem de aumentar a resiliência das explorações 
agrícolas face às alterações climáticas, contribui também para a manutenção dos ecossistemas, 
preservação da biodiversidade, e reversão dos fenómenos de desertificação. 

Por outro lado, tanto o regadio como a melhoria da estruturação fundiária, ao garantirem melhores 
condições para a produção agrícola e uma melhoria da competitividade das explorações, contribuem 
igualmente para atrair mais jovens agricultores e fomentar o desenvolvimento de empresas nas zonas 
Rurais (OE7). 
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Por fim, o regadio, ao garantir uma parte significativa da produção de bens alimentares e das exportações 
do sector, constitui-se como um grande promotor do emprego e da fixação de população em territórios 
rurais, contribuído para a coesão social e territorial (OE8). 

 

Organização da Produção: 

O grupo de intervenções C.4.3 inclui três intervenções: 

 C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores; 

 C.4.3.2 - Organizações interprofissionais; 

 C.4.3.3 - Outras formas de cooperação; 

As intervenções C.4.3.1 e C.4.3.3 contribuem para o OG1, particularmente para os OEs 2 e 3. A equipa de 
avaliação concorda com a selecção de necessidades para as quais estas intervenções contribuem. 

A intervenção relativa à criação de agrupamentos e organizações de produtores (C.4.3.1) assume a forma 
de um apoio concedido aos Agrupamentos (AP) e às Organizações de Produtores (OP) abrangidos pela 
definição de PME e oficialmente reconhecidos na legislação nacional, com base num Plano de Ação, com 
um caráter temporário correspondente ao período de arranque do AP/OP. O apoio será calculado em 
função do respetivo Valor da Produção Comercializada (VPC). As organizações de produtores têm, entre 
outros, objetivos relacionados com a digitalização, inovação, ambiente e clima, nomeadamente, 
investigação e promoção de iniciativas nos domínios da produção sustentável e das práticas inovadoras que 
respeitem o ambiente; gerir os subprodutos e resíduos nomeadamente para proteger a qualidade das 
águas do solo e da paisagem e preservar ou fomentar a biodiversidade e contribuir para uma utilização 
sustentável dos recursos e para a mitigação das alterações climáticas. Esta medida irá potenciar de forma 
agregada e com sinergias para que a AP/OP possa em conjunto promover o valor ao longa da cadeia de 
valor para o agricultor dando um apoio anualmente, de forma degressiva, numa base forfetária até ao limite 
de 10% do VPC, e no máximo de 100.000 € por ano. 

As taxas a aplicar são as seguintes: 10%, 9%, 8%, 7% e 6%, respetivamente do 1º ao 5º ano., não podendo 
o período total de apoio por beneficiário exceder cinco anos. Na primeira fração, caso não exista 
possibilidade de cálculo do VPC, a ajuda será calculada com base no valor anual médio da produção 
comercializada dos seus membros, durante os três anos anteriores à sua adesão ao agrupamento. A última 
fração só será paga após verificação da correta execução do Plano de Ação e cumprimento dos respetivos 
objetivos e metas. 

 

Quanto à intervenção relativa às Organizações Interprofissionais (C.4.3.2), o seu objetivo consiste em apoiar 
a execução de Planos de Ação a implementar por Organizações Interprofissionais (OI), no âmbito dos 
respetivos setores e áreas de abrangência, tendo em conta os objetivos estabelecidos estatutariamente e 
as respetivas metas a atingir. Pretende reforçar a cooperação dos agentes representativos da fileira, como 
o incremento do esforço de autorregulação que permita desenvolver ações que vão para além do 
funcionamento e gestão corrente destas estruturas associativas e que permitam uma evolução quantitativa 
e qualitativa das fileiras que estas organizações representam. Procura-se apoiar objetivos de melhoria da 
rentabilidade económica das fileiras, da segurança alimentar ou da qualidade dos produtos bem como da 
melhoria do acesso dos produtos ao mercado com base em plano de ação com atividades inerentes à 
atuação das OI. 

Será necessário apresentar um plano a 3 anos, que deve constituir um compromisso relativamente à 
realização de determinadas atividades, fixando objetivos, metas e limites temporais para essa realização e 
apresentando o respetivo orçamento de execução. O apoio concedido ser+a de 50% do orçamento do plano 
de acção até ao limite máximo anual de 100 mil euros por ano, sendo degressivo após o primeiro ano. 
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Quanto à intervenção da assistência técnica- outras formas de cooperação (C.4.3.3), contribui para o 
reforço da realização de objetivos agro-ambientais-climáticos considerados relevantes para a preservação 
e reforço da biodiversidade e prevenção da degradação dos recursos naturais, tendo também impacto na 
adaptação às alterações climáticas. Permite ainda promover as necessárias competências do jovem 
agricultor numa fase inicial da instalação que não sendo o objetivo subjacente à realização desta 
intervenção, a mesma pode ter impacto indireto mas significativo na rentabilidade das “novas” explorações 
agrícolas. Será necessária a apresentação de um Plano de Ação de 3 anos, o qual tem de demonstrar 
coerência técnica e estar alinhado com as objetivos do PEPAC. Este plano tem de incluir uma síntese da 
situação de partida com a identificação da área geográfica de atuação, as ações (dinamização, apoio técnico 
especializado e monitorização) da intervenção, contendo para cada ação: o plano financeiro e respectivo 
cronograma e as metas a alcançar. As despesas de execução do plano de ação, sua coordenação, 
dinamização e implementação, bem como o acompanhamento e a avaliação do mesmo serão apoiadas 
através de custos simplificados na modalidade de custos indiretos sobre as despesas com recursos humanos 
de [35]%. A Taxa de apoio não pode exceder [100]% da despesa elegível. 

 

As duas primeiras intervenções irão, de facto, promover e reforçar a orientação para o mercado e aumentar 
a competitividade, com maior incidência na investigação, na tecnologia e na digitalização, melhorar a 
posição dos agricultores na cadeia de valor e a última contribuir para a adaptação às alterações climáticas 
e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável. 

 

Promoção: 

De acordo com o documento de programação, a intervenção C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e 
organizações de produtores – contribui para os OEs 1 e 2, nomeadamente fazendo face às seguintes 
necessidades: 

 PTOE3N1 - Promover a organização da produção; 

 COE2N4 - Otimizar os custos de produção nomeadamente através da melhoria da eficiência na 
utilização de fatores de produção; 

 COE2N9 - Melhorar a disponibilização de prestadores de serviços agrícolas. 

A equipa de avaliação concorda com esta identificação de objectivos e necessidades. 

Comparativamente com o que aconteceu no PDR 2020, esta intervenção deixará de estar inserida nas EDLs 
dos GALs, o que poderá potenciar uma maior dinâmica de adesão, ao deixar de restringir o espaço 
geográfico de aplicação das operações. Desta forma, considera-se que os níveis de adesão possam ser 
consideravelmente superiores e, assim, que o contributo para estes objectivos seja bastante mais efectivo. 

 

Gestão de Risco: 

A componente relativa à gestão de risco no PEPAC (C.4.1) inclui quatro intervenções: 

 C.4.1.1 – Seguros; 

 C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais; 

 C.4.1.3 - Restabelecimento do potencial produtivo; 

 C.4.1.4 - Fundo de Emergência Rural. 
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De acordo com o previsto nos documentos de programação, estas quatro contribuem para o OE1, em todos 
os casos contribuindo para fazer face à necessidade PTOE1N2 - Reforçar a prevenção, gestão de riscos e 
catástrofes (incluindo o restabelecimento do potencial produtivo). 

Para além disso, prevê-se que as intervenções relativas aos seguros e prevenção de calamidades e 
catástrofes contribuam para o OE4, através da necessidade PTOE4N1 - Aumentar a resiliência dos sistemas 
de produção agrícolas e florestais aos impactos adversos das alterações climáticas, designadamente de 
eventos climáticos extremos. 

Por seu lado, as duas intervenções relativas ao restabelecimento do potencial produtivo (C.4.1.3 e C.4.1.4) 
contribuem para o OE5, dirigindo-se à necessidade COE5N3 - Combater a degradação do solo agrícola e 
florestal, preservando e melhorando a sua fertilidade e minimizando processos de desertificação e erosão. 

A equipa de avaliação concorda no essencial com esta alocação de OEs e necessidades a cada uma das 
intervenções. No entanto, considera-se que, de forma mais indirecta, todas as intervenções contribuem 
também para outros OEs, como o OE6 e o OE8. Para além disso, entende-se que é evidente a sua potencial 
contribuição para abordarem as necessidades: 

 COE1N1 - Manter a actividade agrícola assegurando a gestão da superfície agroflorestal, sem 
quedas acentuadas a nível regional; 

 COE6N5 - Contrariar o abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos sistemas agro-silvo-
pastoris de alto valor em termos de biodiversidade, bem como preservar paisagens agrícolas 
tradicionais; 

 COE8N1 - Apoiar a manutenção e desenvolvimento da pequena e média agricultura familiar e sua 
integração no mercado. 

 

Conhecimento: 

Os OEs identificados são coerentes com as intervenções pertencentes ao grupo do conhecimento. No 
entanto, na intervenção C.5.1, há também um claro contributo para os OEs 1, 2 e 3. Também no C.5.4 
poder-se-ia ainda referir o contributo para os OEs 1 e 2, contribuição essa que decorre dos conteúdos 
temáticos propostos na própria medidas. 

Este grupo de medidas contribui para várias das necessidades identificadas durante a fase de Diagnóstico. 
Desde logo, afigura-se como o principal mecanismo do PEPAC para a produção e disseminação de 
conhecimento técnico, inovador ou não. As necessidades associadas às medidas em análise são, na maioria 
dos casos, coerentes com os objectivos traçados.  

Há, no entanto, que notar que as duas intervenções mais destinadas a actividades de investigação, a C.5.1 
e a C.5.4, respondem também a necessidades específicas, relacionadas com o OG1, uma vez que promovem 
a resiliência e a introdução de novo conhecimento nas actividades da produção.  

Assim, a intervenção C.5.1 também se pode destinar, em função dos domínios temáticos propostos, a fazer 
face às necessidades seguintes:  

 PTOE1N1 - Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade face ao resto da economia; 

 PTOE1N2 - Reforçar a prevenção, gestão de riscos e catástrofes (incluindo o restabelecimento do 
potencial produtivo); 

 PTOE2N1 - Criar e melhorar infraestruturas coletivas (ex: regadio, abastecimento de água, acessos, 
eletrificação, banda larga, redes proteção das florestas). 

Já no caso da intervenção C.5.4, as necessidades associadas devem incluir:  

 PTOE1N1 - Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade face ao resto da economia; 
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 PTOE1N2 - Reforçar a prevenção, gestão de riscos e catástrofes (incluindo o restabelecimento do 
potencial produtivo). 

 

Frutas e Hortícolas: 

O conjunto de intervenções e cações previstas no Programa Operacional ao setor das frutas e produtos 
hortícolas contribui, de forma abrangente, para os OGs 1, 2 e 3, nomeadamente para os OEs 1, 2, 3, 4, 5, 8 
e 9. 

Considera-se que as intervenções contribuem para este conjunto de objectivos, sendo de realçar que seria 
de todo desejável que na questão da elegibilidade das intervenções pudessem existir padrões regionais 
mais adequados a cada região para que os objectivos regionais sejam cumpridos. 

É de salientar que as Organizações de Produção têm requisitos de reconhecimento nacionais e nalgumas 
regiões os padrões de requisitos estão desajustados à realidade regional, aliás razão pela qual as 
Organizações de Produção são menos representativas nas regiões Norte e Centro. 

Do nosso ponto de vista, o mínimo número de agricultores não oferece problemas, mas o volume de 
negócios de referência como requisito é um obstáculo à criação de OPs nalguns setores e regiões. 

No caso concreto do OE1 e no que diz respeito à medida e ação dos fundos mutualistas (B1.14), 
consideramos que o facto dos apoios serem apenas administrativos para o seu arranque e plafonados pelo 
montante de 5% do valor dos contributos da OP e associados será um entrave à sua utilização. De facto, o 
pouco conhecimento desta medida, exigia o apoio substancial na sua concepção e na sua dotação inicial, 
caso contrário será uma medida que não terá utilização, como no passado recente. 

No caso da gestão de crises, no que diz respeito aos seguros de colheita (B.1.17) convém fazer a comparação 
com o apoio que existe a nível do IFAP, no que toca aos seguros de colheita, com o apoio de prémios de 
seguros, caso contrário será uma medida também com baixa adesão pela possibilidade de apoio mais 
interessante na sua versão generalizada do que através da OP. 

No que diz respeito às retiradas do mercado (B1.16), os valores percentuais atribuídos ao valor da fruta 
para a retirada podem ser insuficientes tendo em conta os custos associados com a colheita, pelo que se 
conclui que a medida terá pouca adesão uma vez que os padrões de compensação não são suficientes. 

Quanto à formação (B.1.9), os valores atribuídos como padrão para a elegibilidade (30€/hora de formador) 
parecem ser desadequados dos valores das formações de maior inovação e das formações temáticas que 
ainda sejam desconhecidas e que possam fazer a diferença para o conhecimento e inovação mais 
relevantes. 

 

As intervenções propostas contribuem de forma notória para as necessidades nacionais, pois irão de 
encontro aos vários objectivos nacionais que a seguir se descrevem. 

De facto, a flexibilidade anual dos fundos operacionais das OPs sem concorrência para os fundos, mas 
apenas de acordo com o volume de negócios de cada OP, é de facto um instrumento com grande potencial 
de apoio aos agricultores e suas OPs e é um grande impulsionador para se atingirem os objectivos de forma 
célere e assertiva. 

Para esse objectivo será muito importante permitir que os investimentos nas explorações agrícolas sejam 
possíveis, desde que dentro dos objectivos e regras definidas. 

Podemos salientar a promoção comercialização e marketing (B1.11), que possibilitará o conhecimento pela 
OP do mercado dando-lhe ferramentas para o posicionamento dos seus produtos e segmentação e por isso 
criação de valor. 
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Será ainda de realçar a medida da avaliação e certificação ambiental (B.1.13), que enquadra os estudos de 
avaliação e consultoria da pegada hídrica, carbónica e ambiental, que está prevista nas centrais e 
Organizações de Produção e que consideramos de todo conveniente que possa abranger as explorações 
agrícolas, pois não fará sentido não abranger toda a fileira. 

 

Vitivinicultura: 

No âmbito do Programa Vitivinícola Nacional (PVN) são implementadas as seguintes intervenções: 

 B.3.1 - Destilação de subprodutos da vinificação; 

 B.3.2 - Promoção e comunicação nos países terceiros; 

 B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica); 

 B.3.4 - Reestruturação e conversão de vinhas; 

 B.3.5 - Seguros de colheitas. 

 

No âmbito da destilação dos subprodutos da vinificação, a entrega das borras bagaços e vinhos pelos 
produtores de vinho nas destilarias homologadas e licenciadas evita os possíveis impactes ambientais pela 
sua destilação não regulamentar. Por outro lado, a obrigatoriedade de destilação do álcool contido nestes 
subprodutos em álcool bruto assegura a produção de um produto que poderá ser utilizado como fonte de 
energia renovável. A intervenção contribui assim para o OE4, através da necessidade COE4N5 - Aumentar 
a produção de energia renovável pelo setor e sua utilização no contexto de melhoria da sustentabilidade 
energética das explorações agrícolas, florestais e da agroindústria. 

 

A intervenção de apoio à promoção de vinhos em países terceiros contribui para a divulgação e promoção 
dos vinhos portugueses nos mercados destinos e permite aos produtores conhecerem melhor os mercados, 
as expectativas dos seus consumidores e a concorrência internacional. Estas acções têm contribuído para 
a promoção dos vinhos nacionais nos mercados externos e para a divulgação das suas características 
específicas do terroir e das castas portuguesas. Por outro lado, permite aos produtores um maior 
conhecimento dos mercados internacionais e das expectativas e gostos desses consumidores contribuindo 
para a produção de vinhos com perfis mais adequados a esses mercados. A continuidade destes apoios é 
fundamental para a criação de valor e aumento do valor acrescentado dos vinhos, que ainda é muito baixo, 
comparativamente com outros países produtores. Esta intervenção reforça a orientação para o mercado, 
valoriza os vinhos com DO, promove-os no mercado de países terceiros, e dinamiza a procura na 
exportação, contribuindo para o OE2, nomeadamente para as necessidades: 

 COE2N1 - Valorizar produtos de qualidade diferenciada; 

 COE2N7 - Promover e divulgar os produtos agrícolas nacionais no mercado interno e externo; 

 AOE2N1 - Promover a valorização dos produtos regionais de qualidade e diferenciados e a sua 
notoriedade nos mercados nacionais e internacionais; 

 MOE2N4 - Maior dinamização da procura de canais de escoamento a nível regional e na 
expedição/exportação. 

 

A intervenção relativa à reestruturação e conversão das vinhas (biológicas e não biológicas) tem tido um 
papel fundamental na adaptação do potencial vitícola às necessidades do mercado do vinho e expectativas 
dos consumidores, na melhoria da gestão da vinha, e no aumento do rendimento dos viticultores, devido 
ao produtividade e à produção de uvas com maior procura no mercado. Até aqui a medida não diferenciava 
plantações de vinha biológicas e não biológicas. Estas intervenções contribuem para os OEs 1, 2 e 3, 
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particularmente para a necessidade PTOE1N1 - Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade 
face ao resto da economia. O apoio à reestruturação e conversão das vinhas para MPB contribui ainda para 
a necessidade PTOE5N2 - Apoiar os agricultores na adoção de modos de produção sustentáveis, com 
destaque para a agricultura biológica. 

 

Por último, o apoio aos seguros de colheita contribui para a proteção do rendimento dos viticultores 
quando estes sejam afectados por fenómenos climáticos adversos: climáticos e provocados por pragas e 
doenças. Contribui para o OE1, através da necessidade PTOE1N2 - Reforçar a prevenção, gestão de riscos e 
catástrofes (incluindo o restabelecimento do potencial produtivo). 

 

Apicultura: 

Na intervenção B2 são identificados os objetivos gerais e específicos aplicáveis, designadamente: 

 OE2 - Reforçar a orientação para o mercado e aumentar a competitividade, com maior incidência 
na investigação, na tecnologia e na digitalização; 

 OE6 - Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas 
e preservar os habitats e as paisagens; 

 OT - Modernização do setor através da promoção e da partilha de conhecimentos, da inovação e 
da digitalização da agricultura e das zonas rurais e dos incentivos à adoção de medidas para o efeito. 

Parece-nos contudo que haveria algumas intervenções com enquadramento no OE3 - Melhorar a posição 
dos agricultores na cadeia de valor (nomeadamente a intervenção B2.8) e também no OE9 - Melhorar a 
resposta dada pela agricultura europeia às exigências da sociedade no domínio alimentar e da saúde, 
nomeadamente no que respeita à oferta de produtos alimentares seguros, nutritivos e sustentáveis, aos 
resíduos alimentares e ao bem-estar dos animais (para as intervenções B2.5 e B2.8). 

Considera-se que as intervenções do setor da apicultura contribuem para os OE/OT identificados, na 
medida em que: 

 Promovem a modernização do setor pela promoção e partilha de conhecimentos e de processos 
inovadores; 

 Promovem um maior contacto e acesso às unidades de investigação; 

 Promovem a orientação para o mercado e apostam no aumento de qualidade do produto final, 
aumentando assim a competitividade do setor; 

 Promovem a proteção da biodiversidade pela aposta em medidas de proteção aos polinizadores e 
espécies autóctones. 

De um modo geral, as intervenções propostas para o setor apícola cumprem as necessidades nacionais 
descritas para cada objetivo identificado. Contudo foram identificadas algumas necessidades adicionais: 

 Na intervenção B2.1 é também cumprida a necessidade PTOTN3 - Melhorar as competências 
(técnicas, empresariais, sustentabilidade, economia rural) dos produtores agrícolas/florestais e 
outros agentes do sector, designadamente nos Jovens agricultores; 

 Nas intervenções B2.2, B2.3, B2.4 e B2.6, é cumprida a necessidade PTOE6N1 - Promover a 
biodiversidade doméstica através de uma gestão sustentável dos recursos genéticos animais, 
vegetais incluindo florestais; 

 Na intervenção B2.8 é cumprida a necessidade PTOE2N1 - Criar e melhorar infraestruturas coletivas 
(nomeadamente as infraestruturas comuns de extração, processamento e acondicionamento dos 
produtos apícolas). 
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Apreciação Global da Estratégia: 

Em resultado do conjunto de análises anteriores, apresenta-se uma reflexão global sobre a resposta que no 
PEPAC se procura dar a alguns dos principais desafios futuros, a saber: 

 Como assegurar uma maior equidade, entre produtores e regiões, dos apoios directos ao 
rendimento; 

 Como contribuir para uma maior resiliência daqueles sistemas de produção que, tendo sofrido um 
impacto bastante negativo durante a pandemia, irão ser mais directamente afectados pelas 
medidas que irão ser utilizadas para assegurar uma maior equidade dos apoios ao rendimento; 

 Como viabilizar economicamente aqueles sistemas de ocupação e uso dos solos agrícolas e 
florestais que, não tendo condições para serem competitivos, poderão desempenhar funções 
relevantes no âmbito do clima, ambiente e territórios rurais; 

 Como promover a competitividade económica daqueles sistemas de produção que poderão vir a 
ser competitivos no contexto dos mercados cada vez mais alargados e concorrenciais e sujeitos a 
uma procura crescentemente mais exigente do ponto de vista da saúde humana e da do Planeta. 

Para assegurar uma maior equidade na repartição dos apoios aos rendimentos dos produtores, o PEPAC 
propõe um conjunto de medidas que constituiu um corte significativo com o passado, optando por: 

 Um processo de convergência total dos Pagamentos Base (PB) do qual irá resultar o 
estabelecimento de um valor uniforme (“flat rate”) em 2026, igual para todos os hectares 
beneficiados por este tipo de pagamento; 

 Um aumento da superfície elegível por parte dos actuais beneficiários, como também a inclusão de 
novos beneficiários a quem actualmente não estão atribuídos direitos de PB; 

 Um reforço das verbas atribuídas ao Pagamento Redistributivo (PR) e a sua atribuição prioritária às 
explorações agrícolas de menor dimensão; 

 Um aumento dos valores atribuídos às pequenas explorações agrícolas que venham a optar pelo 
Regime de Pequena Agricultura (RPA). 

Deste conjunto de medidas irá resultar uma quebra muito significativa nos valores unitários dos PB 
actualmente atribuídos às explorações agrícolas cuja orientação produtiva dominante seja o milho, o arroz, 
o tomate para indústria, o leite e os bovinos de carne intensivos, cujos PB por hectare eram, por razões 
históricas, muito mais elevados do que a média nacional. Por seu lado, as medidas propostas irão 
discriminar positivamente aquelas explorações, ou de menor dimensão, ou que beneficiem de PB com 
valores abaixo da média, ou que nem sequer eram beneficiadas por outros tipos de apoios ao rendimento. 

No que diz respeito à contribuição para uma maior resiliência daqueles produtores que, tendo uma 
contribuição decisiva para a economia do sector agrícola português e tendo sofrido fortes impactos 
negativos com a crise pandémica, irão ser mais fortemente penalizados pelo processo de convergência 
interna total proposto, o PEPAC prevê: 

 Um reforço dos valores unitários e das verbas atribuídas aos pagamentos ligados à produção do 
arroz, do tomate para indústria e das vacas leiteiras; 

 A inclusão no futuro sistema de pagamentos ligados à produção de apoios aos cereais de 
outono/inverno e aos milhos grão e forragem. 

Pretende-se, desta forma, compensar parcialmente as quebras nos valores unitários dos PB das explorações 
agrícolas que desempenhem um papel decisivo, quer do ponto de vista do abastecimento do mercado 
interno (arroz, cereais e leite), quer das exportações (tomate para indústria). 

No que se refere à viabilização económica dos sistemas de ocupação e uso dos solos agrícola e florestais 
que possam vir a desempenhar funções relevantes relacionadas com o clima, o ambiente e os territórios 
rurais, o PEPAC adoptou um conjunto de medidas, no contexto da chamada Arquitectura Verde, que integra 
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os Regimes Ecológicos e os Compromissos Agroambientais e Clima, baseados na adopção de práticas 
agrícolas e agroflorestais orientadas, prioritariamente, para: 

 A expansão dos modos de produção biológico e de produção integrada; 

 Um uso mais eficiente e sustentável dos factores de produção agrícola; 

 Uma gestão sustentável do solo e dos recursos hídricos; 

 Uma promoção da biodiversidade e das paisagens agrícolas; 

 Uma ocupação do território capaz de contribuir, quer para uma melhor prevenção dos incêndios 
rurais, quer da sua coesão económica e social. 

Trata-se, portanto, de uma aposta clara num conjunto de intervenções orientadas para o combate às 
alterações climáticas, a gestão sustentável dos recursos naturais e o restauro da biodiversidade e das 
paisagens agrícolas, baseadas num processo de transição para um modelo tecnológico agrícola de 
intensificação sustentável, através da expansão dos modos de produção biológica, de conservação e de 
precisão, assim como dos sistemas agroflorestais baseados em prados naturais e semeados melhoradores. 

Por último, a promoção de ganhos de produtividade económica irá ser incentivada, no âmbito do PEPAC e 
do PRR, pelos apoios aos investimentos nas explorações agrícolas e nas empresas agroindustriais e pelas 
Redes de Inovação criadas pela Agenda para a Inovação para a Agricultura Portuguesa e potenciada pelo 
reforço: 

 Das Organizações de Produtores (OP) agrícolas e da sua posição no contexto das respectivas cadeias 
alimentares; 

 Do sistema de gestão de risco e de estabilização dos rendimentos dos produtores agrícolas; 

 Da fileira de investigação, experimentação e divulgação produtiva e tecnológica. 

É possível, assim, concluir que o PEPAC constitui uma contribuição positiva para resolução de um conjunto 
significativo de desafios a enfrentar pela Agricultura Portuguesa, na próxima década, cuja concretização irá, 
no entanto, depender da forma como vierem a ser operacionalizadas as medidas propostas. 

 

 

ii) Questão 2.2 – Em que medida o PEPAC demonstra maiores contribuições gerais 

para os objectivos relacionados com o ambiente e clima? 

Tendo em conta a elevada ambição ambiental da PAC, com um particular enfoque nos domínios climático, 
energético e ambiental, é indispensável uma análise da forma como o PEPAC se dirige a estes objectivos. 

Como referido na resposta à Questão 2.1, na sua concepção - definição de necessidades e intervenções, 
identificação de potenciais contributos para os OEs 4, 5 e 6 e para o OG2 - o PEPAC demonstra um 
direccionamento muito claro para estes objectivos - 46% dos cruzamentos entre intervenções e 
necessidades do Programa inserem-se no OG2 (o que compara com 22% para o OG1 e 26% para o OG3), 
indicador que assume ainda maior expressão se nos concentrarmos apenas nas intervenções aplicáveis no 
território do Continente (52%). 

Desta forma, pode-se considerar que, no que toca à lógica de programação, a implementação do PEPAC 
através do conjunto de intervenções propostas, permitirá, em termos conceptuais, contribuir de forma 
particular para fazer face às necessidades e objectivos relativos às questões relacionadas com o ambiente 
e clima, sendo estes privilegiados em todas as regiões e sendo o principal enfoque dos Eixos B, C e D no 
Continente. 
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Nos parágrafos seguintes far-se-á uma análise mais detalhada do contributo expectável do PEPAC no 
Continente para os objectivos ambientais, climáticos e energéticos da PAC, por grandes grupos de 
intervenções, tal como descrito na metodologia. 

 

Rendimento e Equidade: 

Nenhuma das intervenções deste grupo de intervenções apresenta preocupações explícitas relativas ao 
OG2, com a exceção do Apoio Associado aos Pequenos Ruminantes na medida em que o seu pastoreio 
combaterá os processos de desertificação e de eventos climáticos adversos (incêndio). No caso da 
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas com Condicionantes, existem contribuições relacionadas com 
o ambiente e clima, na medida em que ao apoiar estes sistemas em zonas condicionadas, promove-se a 
gestão sustentável dos recursos naturais, bem como a proteção de paisagens rurais. 

Contudo, a dotação orçamental da intervenção 1.2.2 – Pagamento aos pequenos ruminantes, parece estar 
em contradição com o objetivo, uma vez que o apoio unitário do apoio associado diminuiu e prevê-se um 
aumento do efetivo beneficiário. No caso da intervenção C.1.2 – Manutenção da Atividade Agrícola em 
Zonas com Condicionantes, é proposta uma redução da área elegível por exploração de 150 ha para 75 ha, 
quando aplicável, mantendo os níveis de apoio unitários, decorrendo daqui um impacto negativo nas 
explorações com mais de 75 hectares. 

 

Ambiente e Clima: 

Como referido na resposta à questão 2.1, de uma forma geral e numa primeira análise, pode dizer-se que 
o PEPAC responde às orientações da PAC e à avaliação das necessidades decorrentes identificadas na 
primeira fase da sua elaboração. 

As tabelas seguintes apresentam uma análise do contributo das intervenções do PEPAC para cada um dos 
três OEs integrantes do OG2: 

OE4: Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a 
energia sustentável 

As alterações climáticas previstas para Portugal representam ameaças sérias para a actividade agrícola, mas 
também podem representar oportunidades. O aumento da temperatura associado a uma diminuição da 
precipitação aumentam o risco da deficiência hídrica. No entanto, o aumento da temperatura aumenta o potencial 
de crescimento no período de Outono/Inverno, o que é uma oportunidade de se melhorar o crescimento das 
culturas pratenses neste período, acentuando a vocação pecuária da generalidade do território do continente. O 
aumento da temperatura aumenta também o risco da incidência de pragas e doenças, havendo mesmo a 
possibilidade de o território passar a ser afectado por ameaças biológicas que não existiam. O aumento da 
frequência da ocorrência de fenómenos extremos, como secas e períodos de grande precipitação são também uma 
ameaça à produção agrícola.  
A agricultura é um sector responsável pela emissão de gases com efeito de estufa, seja na emissão de CO2 através 
do consumo de energia (mecanização, agro-químicos, rega, instalação dos animais, etc.), seja na emissão de óxidos 
de azoto para a atmosfera, seja ainda pela emissão de metano na produção animal. É necessário reduzir a emissão 
de GEE aumentando a eficiência no uso de factores e aumentando a utilização de energias renováveis. Mas o sector 
não será capaz de atingir a neutralidade nas emissões sem um aumento generalizado do sequestro de carbono no 
solo. O aumento do teor do solo em matéria orgânica será, assim, um aspecto central no combate às alterações 
climáticas. Mas é também uma questão central na mitigação e adaptação do sector a essas alterações. A matéria 
orgânica do solo é fundamental em todas as funções do solo, nomeadamente aquelas que tornam o sector mais 
resiliente às alterações climáticas como a regulação do ciclo da água (infiltração, armazenamento e drenagem), o 
fornecimento de nutrientes e oxigénio às raízes das plantas, funções que no seu conjunto permitem uma maior 
resistência à seca e a períodos de intensa precipitação. 
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OE4: Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a 
energia sustentável 

O regadio tem também um papel fundamental na adaptação do sector ao aumento do risco das secas. Particular 
atenção deve ser dada à rega de complemento que as culturas de Outono/Inverno, tradicionalmente feitas em 
sequeiro, deverão vir a necessitar. 
O aumento da biodiversidade dos ecossistemas agrícolas é também uma peça importante na adaptação do sector, 
tornando-o mais resiliente às ameaças biológicas. Naturalmente, será também necessário um esforço constante da 
selecção e melhoramento genético das plantas cultivadas. 

Agricultura biológica 
(conversão e manutenção) 

Esta medida tem o potencial de aumentar o teor do solo em matéria orgânica ao 
nível da parcela e de aumentar a biodiversidade do sistema. Assim, tem grande 
potencial na adaptação e mitigação climáticas. 

Produção Integrada (PRODI) - 
culturas agrícolas 

O efeito desta medida será muito limitado. A sua capacidade de aumentar o teor 
do solo em matéria orgânica é muito pequena, ou mesmo nulo, como prova a 
sua aplicação ao longo de muitos anos. Assim, o principal aspecto na adaptação 
do sector não é atingido. A sua contribuição para o aumento da biodiversidade 
pode ter uma contribuição na resiliência às ameaças bióticas. 

Maneio da pastagem 
permanente 

As pastagens permanentes apresentam o maior potencial de sequestro de C no 
solo e representam uma área muito significativa do território. No entanto, o 
normativo da medida não garante que tal aconteça. Assim, esta medida tem um 
grande potencial, mas de resultados incertos. 

Gestão do solo: promoção da 
fertilização orgânica 

Esta medida tem algum potencial de aumentar o teor do solo em m.o.. Em 
primeiro lugar porque aumenta a entrada de carbono no sistema e, em segundo 
lugar, porque pode permitir um aumento da produção de biomassa das culturas, 
particularmente em solos menos férteis, o que cria a oportunidade de uma 
maior devolução de resíduos ao solo. Tem ainda o contributo de reduzir o 
consumo de fertilizantes e, assim, de reduzir as emissões de GEE. Mas, de efeito 
contrário, aumenta o risco de emissão de óxidos de azoto por volatilização. 
Efeitos significativos só serão de esperar na utilização de estrumes, dada a baixa 
concentração em matéria seca dos chorumes. A área potencial a ser beneficiada 
será pequena considerando a escassez de estrume em Portugal. 

Melhorar eficiência alimentar 
animal 

Esta medida tem apenas potencial de mitigação das alterações climáticas, mas 
não de adaptação. 

Gestão do solo – Sector frutas 
e produtos hortícolas 

Esta medida tem grande potencial de aumentar o sequestro de carbono no solo 
e reduzir o consumo de fertilizantes. No entanto, em termos de superfícies o seu 
impacto será limitado. 

Gestão de energia – Sector 
frutas e produtos hortícolas 

Esta medida não tem efeito na adaptação, mas apenas na mitigação 

Avaliação e certificação 
ambiental 

Esta medida não tem efeito na adaptação e terá apenas, mas de forma indirecta, 
algum efeito na mitigação. 

Sementeira direta 

Medida com grande impacto na adaptação e na mitigação. Para além de 
aumentar o sequestro de C no solo, melhora a sua drenagem permitindo, assim, 
atenuar os efeitos de secas e de períodos de intensa precipitação. É também 
uma medida de mitigação. 

Enrelvamento 

Medida com grande impacto na adaptação e na mitigação. Para além de 
aumentar o sequestro de C no solo, melhora a sua drenagem permitindo, assim, 
atenuar os efeitos de secas e de períodos de intensa precipitação. É também 
uma medida de mitigação. 

Pastagens biodiversas 

Medida com grande impacto na adaptação e na mitigação. Para além de 
aumentar o sequestro de C no solo, melhora a sua drenagem permitindo, assim, 
atenuar os efeitos de secas e de períodos de intensa precipitação. É também 
uma medida de mitigação. 

Investimento agrícola para 
melhoria do desempenho 
ambiental 

É uma medida com grande potencial. O maior exemplo será a correcção dos 
solos ácidos para o aumento de produção e biodiversidade das pastagens 
naturais. 
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OE4: Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a 
energia sustentável 

Investimentos não produtivos É uma medida com potencial de adaptação do sector a secas e cheias. 

Desenvolvimento do regadio 
sustentável 

É uma medida de adaptação à seca. 

 

OE5: Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos 
e o ar 

A gestão eficiente dos recursos naturais é uma questão central na sustentabilidade ambiental e económica do 
sector. A gestão destes três recursos está interligada entre si, mas também podem existir conflitos. Como exemplo 
da interligação temos o teor de matéria orgânica do solo. O seu aumento permite melhorar a qualidade do ar pelo 
sequestro de C. Mas também aumenta a eficiência no uso dos fertilizantes, nomeadamente o azoto, o que é 
essencial na protecção do recurso água e ar. O aumento do teor do solo em matéria orgânica permite também 
aumentar a infiltração da água, o que é essencial para a recarga dos lençóis freáticos.  
Mas pode também haver conflitos entre a gestão destes recursos. Um exemplo é o enterramento de estrumes e 
chorumes. Com frequência, esta prática é preconizada como forma de reduzir as emissões de NH3 e, assim, 
proteger o recurso ar. No entanto, aumenta o risco de perda de solo por erosão e aumenta a mineralização do 
carbono do solo. Neste caso, há claramente um conflito entre a protecção do recurso ar e a protecção dos recursos 
solo e água. 
A gestão sustentada dos recursos naturais obriga também a um uso eficiente dos factores de produção pois eles 
representam emissões de GEE (CO2, NO), contaminação da água e do ar (nitratos, fosfatos, NH3, pesticidas). Nesta 
perspectiva a capacidade do solo em desempenhar as suas funções e a resiliência do ecossistema agrícola às 
ameaças bióticas são aspectos essenciais a considerar. 

Agricultura biológica 
(conversão e manutenção) 

Esta medida tem o potencial de aumentar o teor do solo em matéria orgânica ao 
nível da parcela e de aumentar a biodiversidade do sistema. Assim, tem grande 
potencial de apresentar efeitos benéficos neste objectivo. 

Produção Integrada (PRODI) - 
culturas agrícolas 

O efeito desta medida será muito limitado. A sua capacidade de aumentar o teor 
do solo em matéria orgânica é muito pequena, ou mesmo nula, como prova a 
sua aplicação ao longo de muitos anos. O efeito benéfico poderá resultar na 
redução do consumo de pesticidas por alguma biodiversidade introduzida no 
sistema. 

Gestão do solo - maneio da 
pastagem permanente 

Medida com grande potencial na protecção do recurso solo e água, mas com os 
reparos anteriormente feitos. 

Gestão do solo: promoção da 
fertilização orgânica 

Medida com potencial de protecção do solo e da água. A protecção do ar vai 
exigir o seu enterramento, mas em tal situação agrava-se a protecção dos outros 
dois recursos. 

Melhorar eficiência alimentar 
animal 

Esta medida tem apenas o potencial de reduzir o impacto sobre o recurso ar. 

Pagamento aos pequenos 
ruminantes 

Não se percebe porque esta medida é aqui considerada. A protecção é garantida 
por boas pastagens, mas tal é independente da espécie animal. Só muito 
marginalmente se poderá considerar como benéfica na protecção do ar, dada a 
menor emissão de metano dos pequenos ruminantes.  

Gestão do solo – sector frutas 
e produtos hortícolas 

Esta medida tem um grande potencial de aumentar o sequestro de carbono no 
solo e reduzir o consumo de fertilizantes. Assim, contribui para a protecção dos 
3 recursos. 

Gestão de energia – sector 
frutas e produtos hortícolas 

Esta medida tem apenas efeito na protecção do recurso ar. 

Proteção das culturas - Sector 
frutas e produtos hortícolas 

Esta medida tem grande potencial para a protecção dos 3 recursos. 

Avaliação e certificação 
ambiental 

Medida com potencial de protecção do recurso água e ar. 

Sementeira direta 
Medida com grande impacto na protecção do recurso solo, água e ar, com os 
mesmos argumentos anteriormente utilizados. Aumentando a transitibilidade 
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OE5: Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos 
e o ar 

dos solos permite ainda melhorar a eficiência no uso dos factores pela 
oportunidade da sua aplicação. 

Enrelvamento 

Medida com grande impacto na protecção do recurso solo, água e ar, com os 
mesmos argumentos anteriormente utilizados. Aumentando a transitibilidade 
dos solos permite ainda melhorar a eficiência no uso dos factores pela 
oportunidade da sua aplicação. 

Pastagens biodiversas Medida com grande potencial de impacto positivo nos 3 recursos. 

Uso eficiente da água 
Medida com grande impacto na protecção dos 3 recursos. Na água por menor 
consumo e poluição; no solo por menor erosão e risco de salinização; no ar por 
menores emissões de CO2. 

Montados e lameiros Medida com grande potencial de impacto positivo nos 3 recursos. 

Culturas permanentes e 
paisagens tradicionais 

Não se percebe como esta medida contribui para o OE5. Será uma medida 
apenas com impacto no OE6. 

Prémio à perda de 
rendimento e à manutenção 
de investimentos florestais 

Esta medida, ao incentivar a reflorestação tem potencial de proteger os 3 
recursos. 

Gestão do montado por 
resultados 

Esta medida, se bem que restrita na sua área de actuação, tem potencial de 
proteger os 3 recursos. 

Investimento agrícola para 
melhoria do desempenho 
ambiental 

É uma medida com potencial de proteger o recurso e solo, através dele, os 
outros dois 

Investimentos não produtivos 
Dificilmente se percebe como esta medida contribui para o OE5. Pode, 
eventualmente, ter algum impacto no recurso água. 

Florestação de terras 
agrícolas e não-agrícolas 

Medida com grande potencial na gestão sustentável dos 3 recursos. 

Instalação de sistemas agro-
florestais 

Medida com grande potencial na gestão sustentável dos 3 recursos. 

Prevenção da floresta contra 
agentes bióticos e abióticos 

Ao proteger a floresta esta pode beneficiar os usos sustentado dos 3 recursos. 

Restabelecimento do 
potencial silvícola na 
sequência de catástrofes 
naturais, de fenómenos 
climatéricos adversos ou de 
acontecimentos catastróficos 

Ao proteger a floresta esta pode beneficiar o uso sustentado dos 3 recursos. 

Fundo de emergência rural 
Só de forma muito indirecta se pode considerar que esta medida tem relação 
com o OE5. 

 

OE6: Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens 

A biodiversidade é um elemento central no funcionamento dos ecossistemas. O seu primeiro grande impacto é no 
aumento da resiliência do ecossistema às ameaças biológicas. Mas, uma maior diversidade biológica da parte aérea 
do ecossistema está associada a uma maior diversidade dos micróbios do solo, que é essencial no aumento da 
resiliência do ecossistema a stress abióticos e bióticos. Assim, neste ponto, interessa analisar a biodiversidade ao 
nível da paisagem (mosaicos e corredores de interligação) e a biodiversidade ao nível da parcela, pois é esta que 
influencia a biodiversidade dos micróbios do solo. Neste objectivo há ainda a considerar a protecção de espécies 
ameaçadas, com especial relevância para aquelas que prestam serviços do ecossistema relevantes. 

Agricultura biológica 
(Conversão e Manutenção) 

É uma medida com grande potencial de promoção da biodiversidade quer ao 
nível da paisagem, quer ao nível da parcela. 

Práticas promotoras da 
biodiversidade 

Esta medida tem potencial no que respeita ao mosaico da paisagem. No 
entanto, é de efeito muito duvidoso na diversidade ao nível da parcela. 
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OE6: Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os 
habitats e as paisagens 

Luta contra a varroose 
Dada a importância das abelhas no funcionamento dos ecossistemas é uma 
medida muito importante para todo o sector agrícola e florestal. 

Combate à Vespa velutina 
(vespa asiática) 

Dada a importância das abelhas no funcionamento dos ecossistemas é uma 
medida muito importante para todo o sector agrícola e florestal. 

Apoio à transumância 
Dada a importância das abelhas no funcionamento dos ecossistemas é uma 
medida muito importante para todo o sector agrícola e florestal. 

Apoio à aquisição de rainhas 
autóctones seleccionadas 

Dada a importância das abelhas no funcionamento dos ecossistemas é uma 
medida muito importante para todo o sector agrícola e florestal. 

Pastagens Biodiversas 
Medida com grande potencial quer ao nível do mosaico da paisagem, quer ao 
nível da diversidade biológica da parcela. 

Montados e Lameiros 
Medida com grande potencial quer ao nível do mosaico da paisagem, quer ao 
nível da diversidade biológica da parcela. 

Culturas Permanentes e 
Paisagens Tradicionais 

Contribui para a diversidade da pasisagem. 

Proteção de espécies com 
estatuto e Silvo-ambientais 

Medida de protecção de espécies ameaçadas 

Mosaico Agroflorestal 
Medida com grande potencial quer ao nível do mosaico da paisagem, quer ao 
nível da diversidade biológica da parcela. 

Manutenção de raças 
Autóctones 

Medida de protecção de raças em risco. 

Prémio à perda de 
rendimento e à manutenção 
de investimentos florestais 

De forma indirecta pode contribuir para a diversidade da paisagem e da parcela. 

Planos zonais agroambientais Tem contributo no mosaico da paisagem e preservação de algumas espécies. 

Gestão do montado por 
resultados 

Elevado potencial na manutenção do mosaico da paisagem e diversidade ao 
nível da parcela. 

Gestão integrada em zonas 
críticas 

É mais uma medida de apoio ao rendimento, mas que tem efeitos na 
biodiversidade. Aplicação regional. 

Apoio às zonas com 
condicionantes naturais 

Ao apoiar o rendimento em zonas de montanha contribui para a manutenção do 
mosaico da pasisagem. 

Pagamento Rede Natura 
Ao apoiar o rendimento em zonas de montanha contribui para a manutenção do 
mosaico da paisagem 

Investimentos não produtivos 
Medida importante para garantir o mosaico da paisagem e a diversidade ao nível 
da parcela. 

Florestação de terras 
agrícolas e não-agrícolas 

Tem impacto na criação do mosaico ao nível da paisagem. 

Instalação de sistemas agro-
florestais 

Medida com grande impacto potencial no mosaico da paisagem e na 
biodiversidade ao nível da parcela. 

Promoção dos serviços de 
ecossistemas 

Poderá permitir aumentar a biodiversidade da parcela 

Gestão da fauna selvagem 
Medida com impacto na protecção de espécies animais, mas sem impacto no 
mosaico ou na biodiversidade da parcela. 

Assistência Técnica - outras 
formas de cooperação 

De forma indirecta o conhecimento é essencial em qualquer objectivo 

Formação e informação De forma indirecta o conhecimento é essencial em qualquer objectivo 

Conhecimento agroambiental 
e climático 

De forma indirecta o conhecimento é essencial em qualquer objectivo 

 

Em termos globais, o primeiro grande reparo em relação ao PEPAC, no que diz respeito à sua ambição 
relativamente à protecção ambiental, a luta contra as alterações climáticas e a adaptação aos seus 
impactos, é a escassez de afectação de meios na protecção do recurso solo, no que diz respeito à luta contra 
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a erosão e ao aumento do seu teor de matéria orgânica. Esta falta de ambição é principalmente evidente 
no caso das culturas herbáceas e, dentro destas, das culturas aráveis. O solo é a base de qualquer estratégia 
de mitigação e adaptação às alterações climáticas do sector agrícola, assim como é a base para a protecção 
dos outros recursos naturais (água e ar). É no aumento do teor em matéria orgânica do solo que o sector 
pode ambicionar atingir a neutralidade carbónica. Mas é também neste aumento que o sector pode 
conseguir uma redução significativa na utilização de fertilizantes, sem perda de produtividade, assim como 
uma melhoria muito significativa na eficiência de utilização da água. Solos ricos em matéria orgânica têm 
maior taxa de infiltração e maior retenção de água. Atendendo a que a maior parte do território pratica 
agricultura de sequeiro estes aspectos são essenciais na adaptação às alterações climáticas. O mesmo se 
pode dizer em relação ao aumento da eficiência da utilização da água no regadio. Mas solos mais saudáveis, 
que permitem menor utilização de fertilizantes e são mais resistentes à erosão, são também a base para a 
protecção da qualidade da água e ar, no que diz respeito à sua contaminação com nutrientes e fitofármacos. 

O sucesso da PEPAC na promoção dos 3 objectivos ambientais é crítico para o futuro da agricultura 
portuguesa. Os desafios que esta enfrenta são muito exigentes. A ameaça das alterações climáticas vai 
exigir que sejam optimizadas todas as funções do solo. É necessário aumentar a taxa de infiltração, pois as 
perdas de água por escorrimento representam perdas superiores à redução prevista da precipitação, em 
solos mal estruturados e com a superfície exposta ao impacto directo das gotas de água (da chuva ou da 
rega). Este aspecto é tanto mais importante quanto se prevê que a precipitação venha a ocorrer em 
episódios de grande intensidade. O armazenamento de água útil é fundamental para melhorar o 
crescimento vegetal nos períodos de escassez, aspecto que ganha relevância com o aumento de frequência 
dos períodos sem precipitação e do aumento da sua duração. Nos períodos de intensa precipitação é 
fundamental garantir a drenagem do solo, não só como forma de promover o fornecimento de oxigénio às 
raízes, mas também para permitir o cumprimento do itinerário técnico das culturas, aspecto crítico para 
um uso eficiente dos factores de produção como os fertilizantes e os produtos fitofarmacêuticos. O 
primeiro passo para se atingir estes benefícios é o aumento do teor do solo em matéria orgânica. Mas solos 
mais ricos em m.o. fornecem mais nutrientes às plantas, reduzindo o consumo de fertilizantes e 
melhorando a produtividade da terra. É mais uma forma de aumentar a eficiência dos consumos 
intermédios, aspecto em que a agricultura portuguesa apresenta um desempenho muito fraco. Maior 
eficiência na utilização dos consumos intermédios é também uma forma de proteger os recursos água e ar.  

Para além da melhoria do solo, o aumento da biodiversidade joga um papel importante. O PEPAC responde 
melhor a este desafio, mas nas situações mais críticas, como é o caso das culturas intensivas, 
frequentemente em monocultura, ficam a faltar medidas que atenuem a falta de biodiversidade. 

O uso eficiente da água está directamente abordado no PEPAC. No entanto, há pré-requisitos relacionados 
com o solo que irão impedir uma maior produtividade da água, aspecto fundamental na sustentabilidade 
económica e ambiental do regadio. 

Finalmente, o combate às alterações climáticas, ou seja, a neutralidade carbónica do sector, só poderá ser 
atingido com um aumento generalizado do teor dos solos em matéria orgânica e em sistemas que ocupem 
uma área significativa do território. No caso do sector florestal o conjunto de medidas do PEPAC parecem 
dar resposta. No enanto, no caso das culturas herbáceas o objectivo não será atingido com este PEPAC. 

Em conclusão, a principal fragilidade do PEPAC prende-se com a falta de ambição na protecção e melhoria 
do recurso solo. Apesar de nos documentes de análise a importância do solo ter sido reconhecida, tal não 
foi transposto no PEPAC. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

No que toca ao investimento produtivo na exploração agrícola, existe coerência com o OG2 pois, apesar de 
a intervenção ter como objectivo principal reforçar a competitividade das explorações, terá um conjunto 
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importante de requisitos ambientais, nomeadamente quanto ao regadio. Isto será mais relevante para os 
pequenos investimentos, para os quais a intervenção é mais apelativa, sendo mais frágil para os 
investimentos de maior dimensão. 

Em relação quer à intervenção investimento para melhoria do desempenho ambiental (C.2.1.2), quer ao 
investimento não produtivo, todas as respectivas acções são centradas no OG2. 

Para o investimento produtivo-modernização está prevista pela primeira vez como meta, nas explorações 
com menos de 25% de pastagens e para projectos e investimentos com uma área superior a 10 ha, a 
introdução de uma área mínima do projecto de 3% da área da nova plantação com uma área adjacente não 
produtiva para melhoria e aumento da biodiversidade (pousios, elementos paisagísticos, sebes, faixas de 
proteção de cursos de água e outros elementos que possam ser definidos). Tanto para o investimento 
produtivo-modernização com para o investimento com desempenho ambiental as metas que aparecem 
designadas são apenas as referentes ao regadio. 

No caso dos investimentos em modernização de instalações de irrigação ou elementos de infraestruturas 
de irrigação existentes existem padrões mínimos de poupança de água de 7,5% ou de 5% consoante os 
casos. 

Quanto ao investimento produtivo com desempenho ambiental, a sua dotação anual é de 27,8 M€, que 
correspondo é a totalidade da dotação. O mesmo se passa com o investimento não produtivo, cuja dotação 
anual é de 6 M€ anuais, à excepção do ano 2029 que é 3,6 M€. 

Quanto à instalação de jovens agricultores, considera-se que contribui para o OG2 nas suas várias vertentes, 
pois aumenta a capacidade de poder dar resposta à luta contra as alterações climáticas pela presença no 
território. 

 

Bioeconomia: 

No que se refere à medida Investimento na Bioeconomia - Modernização (C.3.1.1), o foco não incide no 
OG2, mas é complementarizado com a medida na bioeconomia para melhoria do desempenho ambiental, 
toda ela é centrada no OG2, e particularmente no seu OE4 - Contribuir para a adaptação às alterações 
climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a energia sustentável, para a qual se dirige 
a totalidade da sua dotação orçamental de 7,6 M€. 

 

Medidas Florestais: 

Todas as intervenções florestais analisadas apresentam preocupações relativas ao OG2, na medida em que 
os investimentos na floresta nacional são os únicos capazes de contribuir para o aumento de sequestro e 
armazenamento de carbono (incluindo carbono no solo), contribuindo deste modo para o cumprimento 
dos objetivos assumidos pela União Europeia no que respeita aos compromissos climáticos, 
nomeadamente, de neutralidade carbónica. 

As dotações orçamentais das intervenções florestais coadunam-se com as necessidades de investimentos 
contempladas nos planos setoriais com objetivos ambientais/clima, nomeadamente, com o RNC2050 que, 
para o período de 2020 e 2030, indica uma necessidade de investimento em florestação de cerca de 8 M€. 
O PEPAC identifica para o período de programação 2023-2029 uma dotação global de 275,5 M€, dos quais 
23,5% correspondem a intervenções no âmbito da promoção dos serviços dos ecossistemas. 
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Regadio: 

O conjunto de intervenções direcionadas para os regadios coletivos sustentáveis apresenta preocupações 
relativas ao OG2, nomeadamente no que se refere ao OE4 e ao OE5, mas também ao OE6, pelas razões 
anteriormente identificadas. 

De facto, os investimentos em regadio permitem uma melhoria da gestão dos recursos hídricos conducente 
a uma maior eficiência da utilização da água para rega, nomeadamente nas intervenções de melhoria da 
sustentabilidade dos regadios existentes. Ao mesmo tempo, o apoio a investimentos em equipamentos 
para a produção de energias renováveis permitem uma melhoria da eficiência energética das explorações 
agrícolas. Por fim, o regadio para além de constituir uma forma de mitigação das alterações climáticas, e 
travão aos fenómenos de desertificação, permite a manutenção da biodiversidade associada aos 
ecossistemas agrícolas. O regadio está igualmente associado a práticas culturais mais inovadoras e 
tecnicamente mais adequadas que conduzem a uma maior eficiência da utilização de fatores de produção 
e uma redução dos impactos ambientais associados aos mesmos. 

Refira-se ainda que todas as intervenções pressupõem a minimização dos impactos sobre o ambiente, a 
preservação das linhas de água e dos valores naturais presentes, e o cumprimento dos caudais ecológicos. 
Importa ainda realçar que as duas intervenções incluem como despesa elegível a compra de terras para 
criação de áreas destinadas à preservação do ambiente. 

O PEPAC atribui uma dotação orçamental total de 100 milhões de euros para as intervenções dos Regadios 
Coletivos Sustentáveis. Esta dotação não se encontra desagregada relativamente à componente 
ambiental/clima. No entanto, se é certo que existem alguns investimentos, apoiados no âmbito das 
intervenções, cujo objetivo é exclusivamente ambiental (ex. compra de áreas para preservação do 
ambiente) os restantes investimentos impactam igualmente sobre o ambiente, se bem que de forma 
indireta. Desta forma podemos dizer que as dotações orçamentais atribuídas consideram a componente 
ambiental/clima. 

 

Organização da Produção: 

Neste grupo de intervenções apenas aquela relativa à assistência técnica - outras formas de cooperação 
tem contributos para a OG2 - Apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e 
contribuir para a consecução dos objetivos da União relacionados com o ambiente e o clima - no seu OE4 - 
Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a 
energia sustentável. Esta intervenção tem previsto uma dotação anual de 3 M€ para o apoio 
correspondente às despesas de execução do plano de ação, sua coordenação, dinamização e 
implementação, bem como o acompanhamento e a avaliação do mesmo, sob a forma de custos 
simplificados na modalidade de custos indiretos sobre as despesas com recursos humanos. 

 

Promoção: 

A intervenção C.4.3.1 não tem um enfoque particular nas questões relativas ao ambiente e clima. No 
entanto, a sua implementação pode potenciar a adesão a regimes de produção (MPB ProdI) que 
contribuem de forma efectiva para os aspectos considerados no âmbito do OG2. Por outro lado, também a 
promoção de produtos de qualidade (DOP, IGP, ETG), produzidos de acordo com cadernos de encargo 
rigorosos, pode ter contributos relevantes para este OG. 
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Gestão de Risco: 

Apesar do principal enfoque destas intervenções se centrar no OE1, como referido na resposta à Questão 
de Avaliação 2.1, as intervenções propostas contribuem para o OE4 ou para o OE5, entendendo-se que têm 
também contribuições para o OE6. 

De facto, ao contribuírem para preparar as explorações para situações de catástrofes e calamidades ou para 
apoiar os agricultores caso estas ocorram, estas intervenções não só são importantes na manutenção das 
explorações agrícolas, do seu potencial produtivo e do seu rendimento, como também, desta forma, estão 
a permitir manter explorações que contribuem para a gestão dos recursos solo, água e ar, para o combate 
às alterações climáticas e para a preservação da paisagem e da biodiversidade nos meios rurais. 

Os meios alocados a estas intervenções são comparativamente com o período de programação anterior, 
muito interessantes, particularmente no que se refere à intervenção que apoia investimentos preventivos, 
o que se entende como muito relevante. 

 

Conhecimento: 

As quatro medidas do grupo C.5 podem ser vistas como promotores de geração e divulgação de 
conhecimento que trará melhores condições para os objectivos incluídos no OG2.  

A informação gerada nas intervenções C.5.1 e C.5.4 será fundamental para a geração desse conhecimento 
e os conteúdos ou as abordagens que estão agora previstos são, em grande parte direccionados à melhoria 
das condições de solo, água, balanço de emissões/retenções de gases com efeitos de estufa e 
biodiversidade.  

Os processos de divulgação previstos nas intervenções C.5.2 e C.5.3 terão o importante papel de disseminar 
essa informação, entre outras, para além dos processos de transferência de conhecimento que os projectos 
de investigação devem ter, assegurando uma continuidade na transmissão desse conhecimento e 
aumentando o valor económico e ambiental gerado pelos mesmos. 

O principal enfoque no que se refere aos objectivos ambientais será a criação de conhecimento que permita 
gerar novas estratégias para uma melhor gestão das explorações face aos riscos ambientais e das alterações 
climáticas. Este conjunto de intervenções deverá ser capaz de promover a existência de mais conhecimento, 
e a sua disseminação, acerca de assuntos como a melhoria na utilização dos recursos naturais, a busca de 
metodologias e actividades com impactos ambientais benéficos e melhores estratégias para optimizar os 
sectores agrícola e florestal enquanto importante elemento na gestão das emissões de gases com efeitos 
de estufa. 

De forma genérica, a componente ambiental/clima é considerada, uma vez que as iniciativas de formação 
e aconselhamento deverão incluir conteúdos destinados a apoiar a ação dos agentes do sector de forma a 
seguir as melhores práticas para esta componente. 

No entanto, como se verá adiante, a dotação da intervenção C.5.4 é manifestamente reduzida. Uma vez 
que a investigação mais aplicada à parte agroambiental e climática se encontra remetida a esta intervenção, 
corre-se o risco de não haver dotação suficiente para atingir os objectivos específicos para que a 
intervenção pretende contribuir. 

 

Frutas e Hortícolas: 

Relativamente ao OG2, entende-se que as intervenções previstas cumprem os OEs 4 e 5. Em particular, 
estão previstas no Programa Nacional as intervenções relativas à gestão do solo (B.1.1), gestão da água 
(B.1.2), gestão de energia (B.1.3), gestão de resíduos (B.1.4.), proteção das culturas (B.1.5), avaliação e 
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certificação ambiental (B.1.13). Estas intervenções incluem ações com melhorias com impacto no aumento 
de sequestro de carbono no solo, com melhoria da gestão da água e seu aproveitamento, desenvolvimento 
de energias alternativas, tratamento de resíduos e utilização de plásticos biodegradáveis e promoção da 
economia circular, para além do desenvolvimento de solarização do solo, utilização de produtos 
fitossanitários biológicos, plantas resistentes, promovendo alimentos seguros. 

 

Vitivinicultura: 

A intervenção de apoio à destilação dos subprodutos contribui para a diminuição dos impactes ambientais 
da produção de vinho através da sua destilação em destilarias homologadas que cumprem os requisitos 
legais ambientais. Por outro lado, esta medida promove a produção de energia renovável, álcool bruto. 

Os incentivos para a reestruturação e reconversão de vinhas para MPB consideram a componente 
ambiental/clima pela redução dos impactes ambientais desta actividade. 

 

Apicultura: 

As intervenções associadas ao setor da apicultura têm preocupações relativas ao OG2, nomeadamente, no 
cumprimento do OE6 - Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos 
ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens. As dotações orçamentais previstas para as 
intervenções B2 consideram a componente ambiental/clima, pois estão em linha com as necessidades de 
investimento previstas no Programa Apícola Nacional 2020-2022. 

 

Afectação Orçamental: 

Tal como detalhado na resposta à Questão de Avaliação 2.6, o conjunto de análises efectuadas pela equipa 
de avaliação ao Plano Financeiro do PEPAC permite concluir que: 

 Considerando um ano de referência do anterior período de programação (2020) e um ano de 
referência na implementação do PEPAC (2026), verifica-se que a dotação orçamental afecta a 
medidas com carácter marcadamente ambiental (A.3, C.1.1 e C.3.2) cresce cerca de 31%, para mais 
de 300 M€; 

 Por outro lado, verifica-se que intervenções totalizando cerca de 89% do orçamento total do PEPAC 
têm contribuições para o OG2; 

 Numa análise por OE, verifica-se que os três OEs integrantes do OG2, apesar de estarem no grupo 
daqueles com maiores níveis de financiamento – contribuem para o OE4 intervenções que 
correspondem a 32% do orçamento do PEPAC, sendo esta proporção de 33% parao OE5 e 23% para 
o OE6 – estão muito aquém do OE1 (71%) e em linha com o OE8 (34%); 

 Contudo, contabilizando apenas o orçamento das intervenções que contribuem principalmente 
para os OEs ambientais, verifica-se que o OG2 beneficia apenas de cerca de 29% da dotação do 
PEPAC (5% para o OE4, 16% para o OE5 e 8% para o OE6), muito abaixo do OG1 (61%). 

Desta forma, considera-se que o PEPAC se direcciona de forma relevante para o conjunto de objectivos 
ambientais, climáticos e energéticos, embora de forma secundarizada face aos objectivos relativos ao 
rendimento e equidade, que são preponderantes na distribuição orçamental do PEPAC. 
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3.2 Coerência interna do PEPAC com outros instrumentos relevantes da PAC e outros Fundos 

e instrumentos da UE 

iii) Questão 2.3 – Em que medida o PEPAC é coerente internamente? 

A resposta às Questões de Avaliação anteriores permitiu concluir que, genericamente, se pode considerar 
que as intervenções que integram o PEPAC contribuem para as necessidades identificadas e para os OEs/OT 
do Regulamento PEPAC, tendo um enfoque relevante nas questões relativas ao ambiente e clima. 

Contudo, é importante considerar a forma como as diferentes intervenções previstas, considerando os seus 
objectivos, elegibilidades e níveis de apoio (entre outros), se complementam na prossecução destes 
objectivos e necessidades. 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma análise, para cada OE/OT e de acordo com a opinião da equipa 
de avaliação, da forma como as intervenções que para ele contribuem se articulam entre si na prossecução 
desse objectivo. 

Da análise de cada um destes quadros podem ser retiradas as seguintes conclusões: 

 No que respeita ao OE1, não são identificadas interacções negativas entre as intervenções que 
contribuem para este OE, destacando como aquelas que mais sinergias apresentam com as 
restantes as intervenções relativas ao apoio às zonas com condicionantes naturais, ao apoio ao 
rendimento base e ao apoio redistributivo complementar; 

 Para o OE2 tem maiores sinergias com as restantes as intervenções relativas ao investimento 
agrícola producitvo, ao investimento na bioeconomia de base agrícola e florestal, à promoção e à 
organização da produção e das fileiras; 

 Apenas três intervenções estão identificadas como contribuindo para o OE3 no Continente, todas 
elas com sinergias elevadas entre si; 

 As muitas intervenções que contribuem para o OE4 permitem um conjunto alargado de sinergias 
entre si, nomeadamente na interacção entre as intervenções dos sub-eixos A3, C1 e D2, bem como 
no contributo dos apoios ao investimento agrícola para melhoria do desempenho ambiental; 

 Também no OE5 ocorrem em grande número as relações desinergias entre intervenções, 
destacando-se a formação e informação, bem como as intervenções dos sub-eixos, A3, C1, C3 e D3; 

 No que se refere ao OE6, as sinergias são particularmente relevantes entre as intervenções que 
integram os sub-eixos C1, C4 e D2; 

 No OE7 são evidentes as potenciais elevadas sinergias entre os apoios aos jovens agricultores e as 
diversas medidas de apoio ao conhecimento; 

 No que respeita ao OE8, destaca-se a maior preponderância das intervenções dos sub-eixos C1 e 
C3, o que se deve ao maior número de intervenções consideradas, uma vez que nãoestão 
detalhadas as intervenções do sub-eixo D1 que mais poderão contribuir para este OE; 

 As intervenções com contributos para o OE9, tendo em conta as múltiplas temáticas que este 
encerra, apresentam, de forma genéria, menores sinergias entre si, tendo maior destaque a 
intervenção relativa às acções de promoção e informação; 

 Para o OT contribuem com maiores sinergias entre si as medidas relativas ao sub-eixo C5, sendo 
também relevantes as intervenções integrantes dos programas de âmbito sectorial. 
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Pagamento à multiplicação de sementes certificadas 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Pagamento específico para o algodão 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Pagamento aos pequenos agricultores 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Apoio redistributivo complementar 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0

Produção Integrada (PRODI) - Culturas Agrícolas 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Gestão do solo -  Maneio da pastagem permanente 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Gestão do solo: Promoção da Fertilização Orgânica 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Melhorar eficiência alimentar animal 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Bem-Estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Práticas promotoras da biodiversidade 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Investimentos  produtivo na  Bioeconomia de base 

agrícola e florestal - Modernização
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguros 2 2 2 0 2 1 1 3 0 0 3

Prevenção de calamidades e catástrofes naturais 3 2 0 2 2 1 2 0 0 2

Restabelecimento do potencial produtivo 2 0 2 2 1 2 0 0 2

Fundo de Emergência Rural 0 2 2 1 2 0 0 2

Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 0 0 1 0 0 0 0

F&H - Fundos mutualistas 2 2 2 0 0 2

F&H - Reposição de potencial produtivo 2 2 0 0 2

F&H - Retiradas do mercado 2 0 0 2

F&H - Seguros de colheita 0 0 2

PVN - Reestruturação e conversão de vinhas  (Biológica) 2 0

PVN - Reestruturação e conversão de vinhas 0

PVN - Seguros de colheitas 

B3 - Programa Nacional para 

Apoio ao Sector  da 

Vitivinicultura 
A2 - Equidade A3 - Sustentabilidade

INTERVENÇÕES OE1

Apoiar os rendimentos e a resiliência das explorações 

agrícolas viáveis em toda a União, de modo a reforçar a 

segurança alimentar

C4 - Risco e Organização da Produção

B1 - Programa Nacional para Apoio ao 

Sector  da Fruta e dos Produtos 

Hortícolas 

A1 - Rendimento e Resiliência
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B3 - Programa 

Nacional para 

Apoio ao Sector  da 

Vitivinicultura 

Investimento 

Agrícola Produtivo 

– Modernização

Investimento 

produtivo Jovens 

Agricultores

Investimentos  

produtivo na  

Bioeconomia de 

base agrícola e 

florestal - 

Modernização

Prevenção da 

floresta contra 

agentes bióticos e 

abióticos

Apoio à Promoção 

de Produtos de 

Qualidade

Criação de 

agrupamentos e 

organizações de 

produtores

Organizações 

interprofissionais

Desenvolvimento 

do regadio 

sustentável

Melhoria da 

sustentabilidade 

dos regadios 

existentes

F&H - Instalação e 

reestruturação

F&H - Promoção, 

comunicação e 

marketing

F&H - 

Rastreabilidade e 

qualidade

PAN - Análises de 

qualidade do mel 

ou outros produtos 

da colmeia

PAN - Melhoria da 

qualidade dos 

produtos apícolas

PVN - Promoção e 

comunicação nos 

países terceiros 

Investimento Agrícola Produtivo – Modernização 3 3 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1

Investimento produtivo Jovens Agricultores 3 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1

Investimentos  produtivo na  Bioeconomia de base agrícola e florestal - Modernização 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3

Criação de agrupamentos e organizações de produtores 3 1 1 1 2 1 1 1 2

Organizações interprofissionais 1 1 1 2 1 1 1 2

Desenvolvimento do regadio sustentável 2 1 0 0 0 0 0

Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 1 0 0 0 0 0

F&H - Instalação e reestruturação 1 2 0 0 0

F&H - Promoção, comunicação e marketing 2 0 0 2

F&H - Rastreabilidade e qualidade 0 0 0

PAN - Análises de qualidade do mel ou outros produtos da colmeia 3 0

PAN - Melhoria da qualidade dos produtos apícolas 0

PVN - Promoção e comunicação nos países terceiros 

B1 - Programa Nacional para Apoio ao Sector  da Fruta e dos 

Produtos Hortícolas 

B2 - Programa Nacional para Apoio ao 

Sector  da Apicultura 

D.3

Regadios Colectivos Sustentaveis

INTERVENÇÕES OE2

Reforçar a orientação para o mercado e aumentar a competitividade, com maior 

incidência na investigação, na tecnologia e na digitalização

C.2

Investimento e Rejuvenescimento

C.3

Sustentabilidade das Zonas Rurais

C.4

Risco e Organização da Produção 

B1 - Programa Nacional para Apoio ao Sector  da 

Fruta e dos Produtos Hortícolas 

Criação de agrupamentos e organizações de 

produtores
Organizações interprofissionais F&H - Comercialização

y

Criação de agrupamentos e organizações de produtores 3 3

Organizações interprofissionais 2

F&H - Comercialização

INTERVENÇÕES OE3

Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor

C.4

Risco e Organização da Produção 
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C5

Conheci

mento

B3 - 

Programa 

Nacional 

para 

Apoio ao 

Sector  

Agricultu

ra 

biológica 

(Convers

ão e 

Manuten

ção) 

Produção 

Integrada 

(PRODI) - 

Culturas 

Agrícolas

Gestão 

do solo -  

Maneio 

da 

pastage

m 

permane

nte

Gestão 

do solo: 

Promoçã

o da 

Fertilizaç

ão 

Orgânica

Melhorar 

eficiênci

a 

alimenta

r animal

Uso 

eficiente 

da água

Montado

s e 

Lameiros

Mosaico 

Agroflor

estal

Semente

ira direta

Enrelvam

ento

Pastagen

s 

Biodivers

as

Investim

ento 

Agrícola 

para 

Melhoria 

do 

Desempe

nho 

Ambient

al

Investim

entos 

Não 

Produtiv

os

Prémio à 

perda de 

rendime

nto e à 

manuten

ção de 

investim

entos 

florestais

Investim

entos na 

Bioecono

mia para 

Melhoria 

do 

Desempe

nho 

Ambient

al

Florestaç

ão de 

terras 

agrícolas 

e não-

agrícolas

Instalaçã

o de 

sistemas 

agroflore

stais

Prevençã

o da 

floresta 

contra 

agentes 

bióticos 

e 

abióticos

Restabel

ecimento 

do 

potencial 

silvícola 

Promoçã

o dos 

serviços 

de 

ecossiste

mas

Melhoria 

do valor 

económi

co das 

florestas

Prevençã

o de 

calamida

des e 

catástrof

es 

naturais

Seguros

Assistênc

ia 

Técnica - 

Outras 

formas 

de  

cooperaç

ão 

Conheci

mento 

agroambi

ental e 

climático

Gestão 

do 

Montado 

por 

resultado

s

Gestão 

integrada 

em zonas 

críticas

Desenvol

vimento 

do 

regadio 

sustentá

vel

Melhoria 

da 

sustenta

bilidade 

dos 

regadios 

existente

s

F&H - 

Gestão 

da água

F&H - 

Gestão 

de 

energia

F&H - 

Avaliação 

e 

certificaç

ão 

ambienta

l

PVN - 

Destilaçã

o de 

subprodu

tos da 

vinificaçã

o 

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 0

Produção Integrada (PRODI) - Culturas Agrícolas 1 1 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 0

Gestão do solo -  Maneio da pastagem permanente 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 0

Gestão do solo: Promoção da Fertilização Orgânica 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 0

Melhorar eficiência alimentar animal 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0

Uso eficiente da água 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 2 1 0

Montados e Lameiros 1 0 0 2 3 2 1 0 2 3 2 1 2 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0

Mosaico Agroflorestal 0 0 2 3 2 0 0 1 3 2 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0

Sementeira direta 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Enrelvamento 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastagens Biodiversas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Investimentos Não Produtivos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 1 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Investimentos na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho Ambiental 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Instalação de sistemas agroflorestais 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Restabelecimento do potencial silvícola 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Promoção dos serviços de ecossistemas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Melhoria do valor económico das florestas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Prevenção de calamidades e catástrofes naturais 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Seguros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistência Técnica - Outras formas de  cooperação 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Conhecimento agroambiental e climático 1 1 0 0 0 0 0 0

Gestão do Montado por resultados 0 0 0 0 0 0 0

Gestão integrada em zonas críticas 0 0 0 0 0 0

Desenvolvimento do regadio sustentável 3 3 1 0 0

Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 3 1 0 0

F&H - Gestão da água 2 1 0

F&H - Gestão de energia 1 0

F&H - Avaliação e certificação ambiental 0

PVN - Destilação de subprodutos da vinificação 

INTERVENÇÕES OE4

Contribuir para a adaptação às alterações climáticas e 

para a atenuação dos seus efeitos, bem como para a 

energia sustentável

A3 - Sustentabilidade

B1 - Programa Nacional para 

Apoio ao Sector  da Fruta e 

dos Produtos Hortícolas 

C1 - Gestão Ambiental e Climática

C2

Investimento e 

Rejuvenescimento

C3

Sustentabilidade das Zonas Rurais

C4

Risco e Organização da 

Produção 

D2

Programas de Ação 

em Áreas Sensiveis

D.3

Regadios Colectivos 

Sustentaveis
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A1 - 

Rendime

nto e 

Resiliênc

ia

C5

Conheci

mento

D2

Programa

s de Ação 

em Áreas 

Sensiveis

B3 - 

Programa 

Nacional 

para 

Apoio ao 

Sector  

da 

Vitivinicu

ltura 

Pagamen

to aos 

pequeno

s 

ruminant

es

Agricultu

ra 

biológica 

(Convers

ão e 

Manuten

ção) 

Produção 

Integrada 

(PRODI) - 

Culturas 

Agrícolas

Gestão 

do solo -  

Maneio 

da 

pastage

m 

permane

nte

Gestão 

do solo: 

Promoçã

o da 

Fertilizaç

ão 

Orgânica

Melhorar 

eficiênci

a 

alimenta

r animal

Semente

ira direta

Enrelvam

ento

Pastagen

s 

Biodivers

as

Uso 

eficiente 

da água

Montado

s e 

Lameiros

Culturas 

Permane

ntes e 

Paisagen

s 

Tradicion

ais 

Investim

ento 

Agrícola 

para 

Melhoria 

do 

Desempe

nho 

Ambient

al

Investim

entos 

Não 

Produtiv

os

Florestaç

ão de 

terras 

agrícolas 

e não-

agrícolas

Instalaçã

o de 

sistemas 

agroflore

stais

Prevençã

o da 

floresta 

contra 

agentes 

bióticos 

e 

abióticos

Restabel

ecimento 

do 

potencial 

silvícola

Prémio à 

perda de 

rendime

nto e à 

manuten

ção de 

investim

entos 

florestais

Restabel

ecimento 

do 

potencial 

produtiv

o

Fundo de 

Emergên

cia Rural

Assistênc

ia 

Técnica - 

Outras 

formas 

de  

cooperaç

ão 

Formaçã

o e 

informaç

ão

Gestão 

do 

Montado 

por 

resultado

s

Desenvol

vimento 

do 

regadio 

sustentá

vel

Melhoria 

da 

sustenta

bilidade 

dos 

regadios 

existente

s

F&H - 

Gestão 

do solo

F&H - 

Gestão 

da água

F&H - 

Proteção 

das 

culturas

F&H - 

Avaliação 

e 

certificaç

ão 

ambienta

l

F&H - 

Gestão 

de 

resíduos

PVN - 

Reestrut

uração e 

conversã

o de 

vinhas  

(Biológic

a)

Pagamento aos pequenos ruminantes 0 0 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Produção Integrada (PRODI) - Culturas Agrícolas 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0

Gestão do solo -  Maneio da pastagem permanente 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestão do solo: Promoção da Fertilização Orgânica 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Melhorar eficiência alimentar animal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sementeira direta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Enrelvamento 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Pastagens Biodiversas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso eficiente da água 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 0 2 0 0 0 0

Montados e Lameiros 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Investimentos Não Produtivos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalação de sistemas agroflorestais 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restabelecimento do potencial silvícola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restabelecimento do potencial produtivo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Emergência Rural 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistência Técnica - Outras formas de  cooperação 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formação e informação 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Gestão do Montado por resultados 0 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvimento do regadio sustentável 3 0 2 0 0 0 1

Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 0 2 0 0 0 1

F&H - Gestão do solo 1 1 1 1 0

F&H - Gestão da água 1 1 1 0

F&H - Proteção das culturas 1 1 0

F&H - Avaliação e certificação ambiental 1 0

F&H - Gestão de resíduos 0

PVN - Reestruturação e conversão de vinhas  (Biológica)

B1 - Programa Nacional para Apoio ao Sector  da 

Fruta e dos Produtos Hortícolas 
A3 - Sustentabilidade C1 - Gestão Ambiental e Climática

C2

Investimento e 

Rejuvenescimento

C3

Sustentabilidade das Zonas Rurais

C4

Risco e Organização da 

Produção 

D.3

Regadios Colectivos 

Sustentaveis

INTERVENÇÕES OE5

Promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão 

eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o 

ar
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C2

Investiment

o e 

Rejuvenesci

mento

Agricultura 

biológica 

(Conversão 

e 

Manutençã

o) 

Práticas 

promotoras 

da 

biodiversid

ade

Pastagens 

Biodiversas

Montados e 

Lameiros

Culturas 

Permanent

es e 

Paisagens 

Tradicionais 

Mosaico 

Agroflorest

al

Manutençã

o de Raças 

Autóctones

Conservaçã

o e 

Melhorame

nto de 

Recursos 

Genéticos 

(animais, 

vegetais e 

florestais)

Apoio às 

Zonas com 

Condiciona

ntes 

Naturais

Pagamento 

Rede 

Natura

Investiment

os Não 

Produtivos

Florestação 

de terras 

agrícolas e 

não-

agrícolas

Instalação 

de sistemas 

agrofloresta

is

Promoção 

dos serviços 

de 

ecossistema

s

Gestão da 

Fauna 

Selvagem

Prémio à 

perda de 

rendimento 

e à 

manutençã

o de 

investiment

os florestais

Assistência 

Técnica - 

Outras 

formas de  

cooperação 

Formação e 

informação

Conhecime

nto 

agroambien

tal e 

climático

Planos 

Zonais 

Agroambien

tais

Gestão do 

Montado 

por 

resultados

Gestão 

integrada 

em zonas 

críticas

PAN - Apoio 

à aquisição 

de rainhas 

autóctones 

selecionada

s

PAN - Luta 

contra a 

varroose

PAN - 

Combate à 

Vespa 

velutina 

(vespa 

asiática)

PAN - Apoio 

à 

transumânci

a

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Práticas promotoras da biodiversidade 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0

Pastagens Biodiversas 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Montados e Lameiros 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0

Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Mosaico Agroflorestal 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0

Manutenção de Raças Autóctones 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0

Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos (animais, vegetais e florestais) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0

Pagamento Rede Natura 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0

Investimentos Não Produtivos 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0

Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalação de sistemas agroflorestais 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoção dos serviços de ecossistemas 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestão da Fauna Selvagem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistência Técnica - Outras formas de  cooperação 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Formação e informação 1 1 1 1 1 1 1 1

Conhecimento agroambiental e climático 1 1 1 0 0 0 0

Planos Zonais Agroambientais 0 3 1 1 1 1

Gestão do Montado por resultados 0 1 1 1 1

Gestão integrada em zonas críticas 0 0 0 0

PAN - Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas 3 3 3

PAN - Luta contra a varroose 3 3

PAN - Combate à Vespa velutina (vespa asiática) 3

PAN - Apoio à transumância

A3

Sustentabilidade

C1

Gestão Ambiental e Climática

C4

Risco e Organização da Produção 

D2

Programas de Ação em Áreas 

Sensiveis

B2

Programa Nacional para Apoio ao Sector  da 

Apicultura 

C3

Sustentabilidade das Zonas Rurais

INTERVENÇÕES OE6

Contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar 

os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os 

habitats e as paisagens

C.4

Risco e Organização da Produção 
Apoio  Instalação dos Jovens agricultores- Prémio 

instalação Jovens Agricultores
Investimento produtivo Jovens Agricultores Assistência Técnica - Outras formas de  

cooperação 
Formação e informação Aconselhamento 

y y

Apoio  Instalação dos Jovens agricultores- Prémio instalação Jovens Agricultores 3 2 2 2

Investimento produtivo Jovens Agricultores 2 2 2

Assistência Técnica - Outras formas de  cooperação 2 2

Formação e informação 2

Aconselhamento 

INTERVENÇÕES OE7

 Atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento 

das empresas nas zonas rurais

C2

Investimento e Rejuvenescimento

C5

Conhecimento
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Gestão do 

Montado 

por 
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Montados e Lameiros 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3

Mosaico Agroflorestal 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Pagamento Rede Natura 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

Investimento Agrícola Produtivo – Modernização 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Investimentos  produtivo na  Bioeconomia de base agrícola e florestal - Modernização 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Investimentos na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho Ambiental 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas 2 2 2 2 2 1 3 0 0 0 0 1

Instalação de sistemas agroflorestais 2 2 2 2 1 3 0 0 0 0 2

Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Restabelecimento do potencial silvícola 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Promoção dos serviços de ecossistemas 1 1 1 0 0 0 0 0

Melhoria do valor económico das florestas 1 1 0 0 0 0 0

Gestão da Fauna Selvagem 1 0 0 0 0 0

Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 0 0 0 0 0

Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 1 0 0 0

Preparação Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) 3 0 0

Custos de funcionamento e animação GAL 0 0

Planos Zonais Agroambientais 1

Gestão do Montado por resultados

C1

Gestão Ambiental e Climática

C3

Sustentabilidade das Zonas Rurais

D1

Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária

D2

Programas de Ação em 

Áreas Sensiveis

INTERVENÇÕES OE8

Promover o emprego, o crescimento, a inclusão social e 

o desenvolvimento local nas zonas rurais, 

nomeadamente a bioeconomia e a silvicultura 

sustentável

C2

Investimento e 

Rejuvenescimento

C4

Risco e Organização da Produção 

Agricultura biológica (Conversão 

e Manutenção) 

Produção Integrada (PRODI) - 

Culturas Agrícolas

Melhorar eficiência alimentar 

animal

Bem-Estar Animal e Uso Racional 

de Antimicrobianos 

Investimento Agrícola para 

Melhoria do Desempenho 

Ambiental

Apoio à Promoção de Produtos 

de Qualidade
F&H - Proteção das culturas

F&H - Promoção, comunicação e 

marketing

y

Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 2 0 0 1 2 0 0

Produção Integrada (PRODI) - Culturas Agrícolas 0 0 1 2 1 0

Melhorar eficiência alimentar animal 2 1 0 0 0

Bem-Estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos 1 0 0 0

Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental 0 0 0

Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 0 2

F&H - Proteção das culturas 0

F&H - Promoção, comunicação e marketing

INTERVENÇÕES OE9

Melhorar a resposta dada pela agricultura europeia às 

exigências da sociedade no domínio alimentar e da saúde, 

nomeadamente no que respeita à oferta de produtos 

alimentares seguros, nutritivos e sustentáveis, aos resíduos 

alimentares e ao bem-estar dos animais

A3

Sustentabilidade

B1

Programa Nacional para Apoio ao Sector  da Fruta e dos Produtos 

Hortícolas 
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C4

Risco e Organização da Produção 

Assistência Técnica - Outras 

formas de  cooperação 

Grupos operacionais para a 

inovação
Formação e informação Aconselhamento 

Conhecimento agroambiental e 

climático
F&H - Produção experimental

F&H - Aconselhamento e 

assistência técnica
F&H - Formação

PAN - Assistência técnica aos 

apicultores e organizações de 

apicultores

PAN - Apoio a projetos de 

investigação aplicada

Assistência Técnica - Outras formas de  cooperação 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Grupos operacionais para a inovação 1 1 1 0 0 0 0 0

Formação e informação 2 1 0 1 1 1 1

Aconselhamento 1 0 1 1 1 0

Conhecimento agroambiental e climático 0 0 0 1 0

F&H - Produção experimental 1 1 0 0

F&H - Aconselhamento e assistência técnica 2 0 0

F&H - Formação 0 0

PAN - Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores 2

PAN - Apoio a projetos de investigação aplicada

B2

Programa Nacional para Apoio ao Sector  da Apicultura INTERVENÇÕES OT

Modernização do setor através da promoção e da partilha de 

conhecimentos, da inovação e da digitalização da agricultura 

e das zonas rurais e dos incentivos à adoção de medidas 

para o efeito

C5

Conhecimento

B1

Programa Nacional para Apoio ao Sector  da Fruta e dos Produtos Hortícolas 
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Nos parágrafos seguintes far-se-á uma análise mais detalhada da coerência interna do PEPAC no Continente 
por grandes grupos de intervenções, tal como descrito na metodologia. 

 

Rendimento e Equidade: 

Como referido no âmbito da resposta à Questão de Avaliação 2.1. considera-se que as intervenções são 
coerentes com os objetivos específicos do PEPAC, com apenas algumas excepções, mencionadas na referida 
resposta. 

Considera-se, assim, que este grupo de intervenções apresenta algumas sinergias entre si no cumprimento 
dos objetivos específicos do PEPAC, nomeadamente o OE1, OE3, OE4, OE6, OE7 e OE8. O facto de várias 
intervenções colmatarem necessidades de vários OEs demonstra a efetividade dessas sinergias. Na prática, 
todas estas intervenções respondem prioritariamente ao OE1, se bem que também contribuam para os 
restantes OEs. 

Nestas intervenções analisadas, não foram identificadas discrepâncias/antagonismos com outras 
intervenções do PEPAC na contribuição para um determinado objetivo específico. 

 

Ambiente e Clima: 

Em termos formais, o PEPAC apresenta medidas que visam o OG2. No entanto, no que diz respeito aos OE 
4 e 5 e às necessidades específicas identificadas na fase de diagnóstico, o PEPAC é pouco ambicioso. Esta 
falta de ambição é particularmente evidente na gestão do recurso solo e, assim, é também pouco ambicioso 
nas acções relativas à adaptação e mitigação das alterações climáticas e à protecção do recurso água. 

Há cinco medidas com impacto potencial positivo na protecção do solo contra a erosão e no aumento do 
seu teor em matéria orgânica. São elas: o maneio das pastagens permanentes e a promoção da fertilização 
orgânica no âmbito do ecoregime, que no seu conjunto têm uma dotação de 92,8 M€; a sementeira directa, 
o enrelvamento de culturas permanentes e as pastagens biodiversas, no âmbito das medidas agro-
ambientais, que no seu conjunto têm um financiamento de 26,6 M€. Ou seja, no total são afectos apenas 
119,3 M€ relativamente ao solo. 

Para além da escassez das medidas, há aspectos relativos a cada medida que lhes retiram eficácia. 

O maneio das pastagens permanentes, que é a principal ocupação do solo no continente no que diz respeito 
às culturas herbáceas, tem exigências úteis, mas que não garantem em nada que haja uma efectiva 
recuperação das pastagens pobres (que representam cerca de 1 milhão de hectares), quer no aumento da 
sua produção de biomassa, quer no aumento da sua biodiversidade. É de todos sabido a falta de capacidade 
técnica da generalidade dos serviços de aconselhamento. Associada a esta deficiência existe uma grande 
dificuldade das análises de solo serem capazes de identificar níveis excessivos de manganês no solo, devido 
à sua interligação com os níveis de magnésio e do efeito do potencial redox do solo na solubilidade de 
manganês. Assim, na generalidade dos casos haverá grandes deficiências na definição do plano de gestão 
das pastagens. 

A promoção da fertilização orgânica, sendo uma medida com impacto positivo, terá um efeito pouco 
marcado no aumento do teor de matéria orgânica do solo, devido à escassez de estrumes no continente, 
juntamente com a mineralização da matéria orgânica do solo, que as mobilizações preconizadas para o 
enterramento do estrume promovem.  

Para as culturas aráveis, a medida com maior impacto é a sementeira directa, particularmente se associada 
à manutenção da palha. As dificuldades técnicas deste sistema, a falta de apoio técnico especializada e a 
baixa atractividade do financiamento da medida, conduziram a uma muito baixa taxa de adesão nos 
quadros anteriores. Não tendo havido alteração da medida não se vislumbra que a situação se possa alterar. 
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O enrelvamento da entrelinha das culturas permanente é uma medida importante, com financiamento 
atractivo e que terá um grau de adesão bom. No entanto, a medida não tem exigências quanto à largura da 
faixa de enrelvamento. Com frequência, verifica-se que a faixa protegida é muito estreita, inferior à bitola 
do tractor. É importante rever esta deficiência nas exigências, impondo que a faixa revestida deve ser, pelo 
menos, 40 cm superior à bitola do tractor. 

As pastagens biodiversas poderiam ter um contributo muito importante na protecção do solo, dada a área 
muito significativa de pastagens permanentes. No entanto, a medida visa apenas a sementeira, o que é um 
erro. A principal causa da predominância de pastagens pobres em Portugal é a fertilidade do solo, 
nomeadamente as toxicidades associadas à acidez e desequilíbrios entre o magnésio e o manganês, assim 
como a pobreza do solo em fósforo. Sem se resolver este problema a sementeira de misturas biodiversas 
terá um efeito muito reduzido ou mesmo negativo. Só terá êxito nos solos onde a fertilidade é maior, mas 
também é nestes solos que a pastagem natural é melhor. A medida deveria contemplar dois níveis: um 
primeiro relacionado com a correcção do solo e um segundo com a sementeira de misturas biodiversas. 

Não havendo perspectivas de um aumento da protecção do solo e o respectivo aumento do teor de matéria 
orgânica fica comprometida a adaptação da agricultura às alterações climáticas, assim como fica 
comprometido o melhor desempenho na protecção do recurso água e ar. No PEPAC a adaptação à seca é 
abordada através do regadio. Mas a maioria da agricultura continuará a ser de sequeiro e, para este vasto 
território, a melhor forma de reduzir o impacto das alterações climáticas é aumentar o teor do solo em 
matéria orgânica, o que em si é também uma medida de mitigação. A melhoria de estrutura do solo que a 
matéria orgânica permite é também importante na redução do escorrimento e, assim, na protecção do 
recurso água, seja quantitativa seja qualitativamente. O aumento da eficiência no uso dos fertilizantes, 
particularmente o fósforo e o azoto, é também o aspecto crucial para reduzir o consumo de fertilizantes, o 
que é indispensável na protecção dos recursos água e ar, assim como na redução das emissões de GEE. 

Em resumo, o PEPAC fixa-se muito na manutenção do rendimento dos agricultores mas é muito pouco 
ambicioso nas questões ambientais relacionadas com o OG2, particularmente com os OE4 e 5. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

A intervenção relativa ao investimento produtivo-modernização na exploração agrícola contribui para o 
objectivo da competitividade, assim como para a abordagem integrada dos territórios, sendo que neste 
caso será importante a regionalização dos valore de taxas e elegibilidade dos apoios. As intervenções de 
desempenho ambiental e de investimento não produtivo contribuem para o objectivo de dar resposta às 
questões ambientais elencadas. 

Como referido, a intervenção do investimento produtivo-modernização incide de forma substancial no OE2, 
embora contribua de forma transversal para a grande maioria das prioridades e objetivos transversais do 
desenvolvimento rural, uma vez a sua operacionalização será determinante para potenciar o investimento 
agrícola, ultrapassar as limitações decorrentes das condições edafoclimáticas de Portugal, potenciando 
uma utilização eficiente e sustentável dos recursos. 

As intervenções de desempenho ambiental e investimento não produtivo estão concentradas nos OE4, OE5 
e OE6 de forma concertada e complementar. 

No âmbito do apoio ao investimento nas explorações agrícolas-modernização, apresentam-se áreas de 
complementaridade com as intervenções de apoio ao investimento previstas nos Programas Sectoriais 
Nacionais de Apoio ao Sector Hortofrutícola, Vinha e Vinho e Apicultura. Assim, é necessário garantir que 
não há sobreposição nos apoios ao investimento na reestruturação da vinha, no investimento nas 
explorações e na transformação e comercialização de produtos agrícolas apoiados pelos Programas 
Operacionais das Organizações de Produtores do setor das Frutas e no Programa Operacional do Mel. 
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As intervenções do desempenho ambiental e investimento não produtivos têm complementaridade e 
sinergia com a medida de investimento produtivo-modernização com modernização e não tem 
discrepâncias ou antagonismos com outras intervenções. 

As duas intervenções de apoio aos jovens agricultores apresentam uma grande complementaridade entre 
si. 

 

Bioeconomia: 

No que se refere à intervenção Investimento na Bioeconomia – Modernização, esta contribui para os 
objectivos do PEPAC relativos à agricultura resiliente, rendimento, demografia, capital e trabalho, 
competitividade e abordagem integrada dos territórios/recursos.  

Quanto à intervenção relativa à melhoria do desempenho ambiental, o contributo para os objectivos do 
PEPAC decorre da resposta a questões ambientais e à abordagem integrada dos territórios/recursos. 

Estas intervenções contribuem de forma concertada para diversos OEs, articulando a promoção da 
competitividade da agricultura com maior incidência na tecnologia e digitalização, reforçando a resiliência 
e segurança alimentar e ainda promove o emprego o desenvolvimento local, a bioeconomia e a silvicultura 
sustentável, com contributos para a adaptação às alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos, 
bem como para a energia sustentável, promoção do emprego e do desenvolvimento local nas zonas rurais. 

 

Medidas Florestais: 

As intervenções florestais propostas apresentam sinergias no cumprimento dos objetivos específicos do 
PEPAC, nomeadamente, o OE4, OE5, OE6 e OE8. O facto de várias intervenções colmatarem necessidades 
de vários OEs demonstra a efetividade dessas sinergias. Por outro lado, o facto de haver uma intervenção 
com uma estratégia de aplicação num horizonte mais alargado (C3.2.8) potencia a manutenção dos 
investimentos realizados e os cumprimentos dos objetivos definidos. 

Nas intervenções florestais analisadas não foram identificadas discrepâncias/antagonismos com outras do 
PEPAC na contribuição de um determinado objetivo específico. 

 

Regadio: 

No que diz respeito às intervenções propostas pelo PEPAC no âmbito dos Regadios Coletivos Sustentáveis, 
somos da opinião de que, tal como referido na resposta à Questão 2.1, as mesmas são bastante coerentes 
com um conjunto importante dos Objetivos Específicos da PAC, embora se reconheça que incidam de forma 
mais evidente e expressiva sobre os OE2, OE4 e OE5. 

Face à relevância que o regadio possui não só para a competitividade da atividade agrícola, como também 
ara a mitigação dos efeitos das alterações climáticas e para o desenvolvimento das comunidades locais, 
parece-nos que as intervenções em análise contribuem de forma concertada com as restantes medidas do 
PEPAC para o cumprimento dos objetivos da PAC e a resposta às necessidades identificadas. 

Neste sentido, não são identificadas quaisquer discrepâncias/antagonismos entre as intervenções do 
regadio coletivo sustentável e as restantes intervenções propostas pelo PEPAC. Mesmo no âmbito dos OE 
relacionados com o ambiente, o facto das condições de elegibilidade das intervenções obrigarem sempre 
à realização de uma análise de impacto ambiental que revele que o investimento não terá impacto 
ambiental significativo, eliminam eventuais antagonismos que poderiam vir a ser identificados. 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

46 

Por outro lado, são evidentes as complementaridades/sinergias existentes entre as intervenções dos 
regadios coletivos e algumas das restantes intervenções do PEPAC, de onde se destacam as intervenções 
de investimento (C.2.1 e C.2.2), que não só apoiam os investimentos do agricultor para a reconversão 
cultural necessária a retirar partido dos regadios coletivos, como também a adoção de sistemas de rega e 
outras técnicas mais eficientes ao nível da exploração agrícola, potenciando ainda mais os aumentos de 
eficiência na utilização da água para rega atingidos com a modernização dos regadios existentes. Outra 
sinergia que se identifica com os regadios é com os Compromissos Agro-Ambientais e Clima, 
nomeadamente a intervenção do uso eficiente de água para rega (C.1.1.1.2), que fomenta a eficiência do 
uso de água ao nível da parcela. 

As restantes sinergias que identificamos estão relacionadas com as intervenções de apoio ao rendimento, 
que em conjunto com o regadio permitem aumentar a competitividade das explorações, e também com as 
intervenções LEADER, uma vez que estas permitem aumentar e potenciar os efeitos do regadio no 
desenvolvimento local. 

 

Organização da Produção: 

As intervenções Criação de agrupamentos e organizações de produtores (C.4.3.1) e Organizações 
Interprofissionais (C.4.3.2) contribuem de forma concertada para os OE2 - Reforçar a orientação para o 
mercado e aumentar a competitividade, com maior incidência na investigação, na tecnologia e na 
digitalização - e OE3 - Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor. A intervenção C.4.3.1. 
promove planos com contributos na digitalização, inovação, ambiente e clima, nomeadamente, 
investigação e promoção de iniciativas nos domínios da produção sustentável e das práticas inovadoras que 
respeitem o ambiente; gerir os subprodutos e resíduos nomeadamente para proteger a qualidade das 
águas do solo e da paisagem e preservar ou fomentar a biodiversidade e contribuir para uma utilização 
sustentável dos recursos e para a mitigação das alterações climáticas. Sendo que a intervenção C.4.3.2 
apoia objetivos de melhoria da rentabilidade económica das fileiras, da segurança alimentar ou da 
qualidade dos produtos bem como da melhoria do acesso dos produtos ao mercado com base em plano de 
ação com atividades inerentes à atuação das OI. 

Quanto à assistência técnica irá criar competências no sector das alterações climáticas e ambientais nas 
várias vertentes. 

 

Promoção: 

A intervenção C.4.3.1 contribui para os objectivos do PEPAC em articulação com outras intervenções, 
nomeadamente as intervenções A.3.1 e A.3.2 no incentivo aso regimes MPB e ProdI, bem como com as 
intervenções relativas à promoção de produtos agrícolas incluídas no Programa Nacional para os Frutos 
Hortícolas (B.1.11) e Programa Vitivinícola Nacional (B.3.2). Relativamente a estes dois últimos, é essencial 
assegurar o cumprimento das linhas de demarcação dos apoios entre elas. 

 

Gestão de Risco: 

Os objectivos das quatro intervenções relativas à gestão de risco são similares e referem-se ao apoio a 
conceder aos agricultores para que tenham melhores condições para fazer face a situações adversas. 

As intervenções são claramente complementares no sentido em que, na prossecução dos mesmos 
objectivos, têm enfoques distintos. Assim, a intervenção C.4.1.2 destina a apoiar acções que possibilitem 
que as explorações agrícolas estejam mais preparadas para situações climatéricas adversas, de forma a que 
os prejuízos delas resultantes sejam mitigados. No caso de situações deste tipo ocorrerem, as restantes 
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intervenções permitem apoiar a manutenção do rendimento das explorações nesse ano (C.4.1.1), 
permitindo que as explorações mantenham a capacidade financeira de fazer face aos seus compromissos, 
e também a reposição do seu potencial produtivo (C.4.1.3 e C.4.1.4), para que possam manter a actividade 
nos anos subsequentes. 

Particularmente no que respeita aos seguros agrícolas, que se destinam a apoiar o rendimento dos 
agricultores em caso de quebras de produção superiores a 30%, realce-se a complementaridade deste 
instrumento com as intervenções similares do PEPAC no âmbito do Programa Nacional das Frutas e 
Hortícolas (B.1) e do Programa Nacional Vitivinícola (B.2). De facto, a delimitação prevista entre os três 
instrumentos é coerente e permite que todos os agricultores possam ter acesso a este mecanismo. 

Também no que se refere ao restabelecimento do potencial produtivo (C.4.1.3 e C.4.1.4), para além da 
intervenção C.1.4.2, o Programa Nacional das Frutas e Hortícolas inclui uma intervenção (B.1.15 - Reposição 
de potencial produtivo) com o mesmo propósito, embora destinada apenas à aquisição de plantas para 
replantação de pomares na sequência do arranque obrigatório por motivos de saúde ou de fitossanidade. 
Desta forma, considera-se que não há qualquer sobreposição entre as duas intervenções, sendo elas 
complementares. 

Refira-se ainda que ao abrigo do Programa Nacional das Frutas e Hortícolas está disponível uma intervenção 
de apoio à constituição de fundos mutualistas (B.1.14), intervenção que não é contemplada no âmbito da 
Gestão de Riscos. No PDR2020, uma medida semelhante foi incluída na programação inicial, mas não 
chegou a ser operacionalizada, não tendo portanto execução. 

Da mesma forma, os Programas Nacionais das Frutas e Hortícolas e Vitivinícola incluem mecanismos de 
gestão de risco de mercado – retiradas de mercado (B.1.16) e destilação de subprodutos da vinificação 
(B.3.1) – que se podem considerar complementares com as intervenções incluídas na componente C.4.1 do 
PEPAC. 

Por último, considera-se que todos estes instrumentos de gestão de risco são complementares, e até 
apresentam sinergias, com as intervenções do PEPAC que têm por objecto apoiar o rendimento das 
explorações agrícolas e a manutenção da sua actividade. 

 

Conhecimento: 

As várias intervenções propostas contribuem para a produção e a disseminação de conhecimento, algo que 
é fundamental para a obtenção não só do OT, mas também dos OG1 e OG2. As intervenções propostas são 
coerentes com este propósito. 

Todas as intervenções têm uma orientação coerente com o funcionamento da actividade agrícola e, logo, 
apresentam o potencial de sinergias importantes com as restantes medidas do PEPAC. 

Em particular as intervenções C.5.2 e C.5.3 têm uma acção importante na disseminação de informação 
técnica já conhecida que se espera que venha a ser capaz de multiplicar o efeito das restantes intervenções, 
dando melhores bases técnicas aos produtores agrícolas e florestais e, consequentemente, potenciando os 
melhores resultados do Programa como um todo. 

 

Frutas e Hortícolas: 

As intervenções propostas contribuem sobretudo para os objectivos referentes às questões ambientais, da 
agricultura resiliente, para a competitividade da agricultura e, por último, para a promoção do emprego 
nas zonas rurais, precisando neste caso de alguma diferenciação regional que não está prevista, como já 
referido. 
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As diversas intervenções estão dividas em temas que são complementares e concertadas para os vários 
OEs, pois são 17 intervenções divididas em vários temas, nomeadamente o combate às alterações 
climáticas e medidas ambientais, o apoio à resiliência no caso da gestão de crises com várias sub-medidas, 
a competitividade, o reforço da orientação para o mercado e aumento da competitividade, com maior 
incidência na investigação, na tecnologia e na digitalização e na melhoraria da posição dos agricultores na 
cadeia de valor. 

No caso dos seguros de colheita, a medida apenas será interessante para coberturas não existentes no 
seguro de âmbito geral (C.4.1.1), de forma a não consumir recursos do Fundo Operacional. 

Para o investimento nas plantações e reestruturação, também existe uma interligação com o apoio na 
exploração agrícola, que pode ser complementar. 

No que toca à transformação de produtos agrícolas, existe a possibilidade de enquadramento no 
investimento da bioeconomia que poderá ser alternativo. 

 

Vitivinicultura: 

A cultura da vinha está presente em todo o território nacional, pelo que os apoios previstos para o sector 
têm impacto em todo território diminuindo as assimetrias. Por outro lado, a produção de uva e de vinho 
tem grandes necessidades de mão-de-obra, durante todo o ano, contribuindo assim para a fixação de 
pessoas no território. 

As intervenções de reestruturação das vinhas e de promoção de vinhos têm como um dos objectivos a 
adaptação da oferta à procura de mercado e a promoção dos vinhos de terroirs nacionais contribuindo para 
o aumento de competitividade da agricultura e do valor das exportações. A replantação das vinhas com 
castas portuguesas, com elevada diversidade genética, torna a viticultura mais resiliente face às alterações 
climáticas. 

 

Apicultura: 

Nas intervenções do setor da Apicultura considera-se que os OGs e OEs identificados em cada intervenção 
estão coerentes com os objetivos específicos do PEPAC e que as diversas intervenções contribuem de forma 
concertada para o cumprimento dos OEs estabelecidos. Estas intervenções apresentam sinergias no 
cumprimento do OE6, sobretudo, no que respeita às intervenções definidas para o setor florestal, 
concretamente no que respeita a medidas de proteção da biodiversidade e melhoria dos serviços dos 
ecossistemas. Por outro lado, as intervenções do setor apícola são fundamentais para assegurar a 
preservação de habitats e a manutenção de paisagens rurais, em sinergia com as intervenções identificadas 
para o setor florestal. 

 

 

iv) Questão 2.4 – Em que medida o PEPAC é coerente com outros instrumentos 

relevantes? 

O PEPAC, enquanto política pública comunitária, deverá estar alinhado com as principais orientações de 
política estabelecidas a nível da UE, bem como ser coerente com os principais normativos nacionais nas 
temáticas e territórios que abrangerá. Para além disso, deverá estabelecer complementaridades e linhas 
de demarcação com outros instrumentos de financiamento que permitam maximizar os benefícios da sua 
aplicação, simultaneamento assegurando que não existem sobreposições ou lacunas de financiamento 
entre instrumentos e intervenções de política. 
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No conjunto de instrumentos de âmbito comunitário destaca-se o Pacto Ecológico Europeu (“Green Deal”), 
nomeadamente alguns dos seus principais componentes – Estratégia do Prado ao Prato e Estratégia para a 
Biodiversidade – bem como o conjunto de legislação relativa ao ambiente e ao clima, detalhado no Anexo 
XIII do Regulamento PEPAC. 

Em termos nacionais, existe a necessidade de articulção com um conjunto de orientações estratégicas, 
planos de ordenamento, legislação diversa, nomeadamente o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, 
os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, entre outros. 

No que se refere à implementação dos fundos comunitários, é essencial a coerência e articulação com a 
programação no âmbito do Portugal 2030, nomeadamente no que respeita à delimitação de eligibilidades. 

 

Nos parágrafos seguintes far-se-á uma análise mais detalhada da coerência externa do PEPAC no 
Continente por grandes grupos de intervenções. 

 

Rendimento e Equidade: 

No âmbito das intervenções de apoio ao rendimento e equidade, identifica-se como mais relevante a sua 
coerência com o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) e com a Estratégia para 
a Produção e Promoção dos Cereais. 

No que se refere ao RNC2050, considera-se que os objetivos do PEPAC se coadunam com os objetivos de 
neutralidade carbónica do RNC2050, nomeadamente no OE4 através da necessidade PTOE4N1 – Aumentar 
a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e florestais aos impactos adversos das alterações 
climáticas, designadamente de eventos climáticos adversos. Os objetivos do RNC2050 incluíam um 
aumento do efetivo de pequenos ruminantes para ajudar no combate aos incêndios florestais através das 
“cabras sapadoras”. Apesar do apoio associado aos pequenos ruminantes diminuir, o PEPAC prevê um 
aumento do efetivo, o que se coaduna com o RNC2050. Este aumento de efetivo pode ser conseguido 
através do aumento do valor unitário do pagamento base para a sustentabilidade das explorações com 
ovinos e caprinos e pela sua elegibilidade em alguns eco-regimes. 

Relativamente à Estratégia para a Produção e Promoção dos Cereais, os objetivos do PEPAC coadunam-se 
com os objetivos desta Estratégia, nomeadamente o OE1, através da necessidade COE1N3 – Ter níveis 
mínimos de abastecimento nos principais bens alimentares. Os objetivos da Estratégia à Promoção e 
Produção de Cereais previam um apoio à produção destas culturas por forma a aumentar, 
significativamente, a produção deste tipo de bens, o que está de acordo com o previsto no PEPAC através 
dos apoios associados. 

 

Ambiente e Clima: 

Para a avaliação da coerência externa do PEPAC no que respeita às intervenções de carácter ambiental, 
confrontaram-se as medidas propostas com as diferentes directivas expressas nos regulamentos 
comunitários. 

Em relação à conservação de aves selvagens (Directiva 2009/147/CE) e à conservação de habitats naturais 
e da fauna e flora selvagem (Directiva 92143/CEE), o PEPAC tem um conjunto de propostas que, no seu 
conjunto e de forma distribuída no território, dão resposta às preocupações das directivas referidas. As 
medidas do PEPAC a destacar neste âmbito são: 

• Práticas promotoras da biodiversidade (ecorregime); 

• Culturas permanentes e paisagens tradicionais; 
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• Pagamentos Rede Natura; 

• Gestão da fauna selvagem; 

• Planos zonais agro-ambientais: 

• Gestão integrada em zonas críticas; 

• Protecção de espécies com Estatuto e Silvo-ambientais. 

No que diz respeito ao recurso água, a Directiva 2000/60/CE define a necessidade da conservação 
quantitativa e qualitativa deste recurso e a Directiva 91/676/CEE a protecção contra nitratos. Neste âmbito, 
o PEPAC é muito pouco ambicioso. A única medida que expressamente visa este objectivo é o uso eficiente 
da água. Mas esta medida visa apenas a conservação quantitativa do recurso. A protecção da sua qualidade 
teria de resultar de acções no âmbito da protecção do solo e do aumento do seu teor de matéria orgânica. 
É a protecção do solo que permite reduzir a contaminação das águas superficiais por redução da erosão e 
o aumento da matéria orgânica do solo permite reduzir o consumo de fertilizantes que protege os recursos 
subterrâneos e superficiais. 

Em relação à protecção do ar há duas directivas comunitárias: Directiva 2008/50/CE que diz respeito à 
qualidade do ar ambiente, e a Directiva 2016/2284 referente à redução de certos poluentes atmosféricos. 
No primeiro caso a agricultura pode ter um impacto na emissão de óxidos e dióxidos de azoto (por 
desnitrificação dos nitratos) e na segunda directiva há ainda a considerar a emissão de amoníaco ligada à 
gestão de estrumes. No caso da redução da emissão de óxidos e dióxidos de azoto, assim como do 
amoníaco, o PEPAC só tem uma medida específica, relativa à gestão da fertilização orgânica. Considerando 
a dotação da medida e a escassez de estrumes em Portugal, o PEPAC está muito aquém da ambição destas 
directivas. A redução da emissão de óxidos e dióxidos de azoto teria de passar por uma grande ambição na 
gestão do solo, cujas deficiências no PEPAC já foram realçadas anteriormente. O aumento do teor de 
matéria orgânica do solo será a forma mais consistente de reduzir as adubações azotadas e, assim, das 
perdas por desnitrificação. Mas a melhoria da estrutura que a matéria orgânica do solo permite reduz 
também as condições de anaerobiose do solo, evitando a desnitrificação dos nitratos. 

No que diz respeito à emissão e remoção de GEE há 3 regulamentos comunitários a considerar: 
Regulamento (EU) 2018/842 – Redução obrigatória de gases com efeito de estufa; Regulamento (EU) 
2018/841 – reduções anuais obrigatórias das emissões de GEE. 

Qualquer destes regulamentos apela à redução de CO2, CH4 e N2O. A agricultura portuguesa só conseguirá 
atingir os propósitos destas directivas através de um elevado sequestro de carbono no solo, uma vez que 
está muito limitada na redução de GEE, particularmente no que diz respeito ao CH4 e ao N2O. 

O PEPAC procura responder a todas estas questões, mas de forma desequilibrada. No que diz respeito à 
redução das emissões, as medidas constantes no PEPAC são: 

• Maneio das pastagens permanentes – esta medida teria o potencial de reduzir o consumo de adubos 

a médio prazo e, assim, da emissão de CO2 e de N2O. No entanto, a eficácia da medida é duvidosa, 

como já foi referido; 

• Promoção da fertilização orgânica – que tem o potencial de redução do consumo de adubos, mas de 

efeito muito limitado, conforme já foi explicitado; 

• Melhorar a eficiência alimentar animal – que permitirá reduzir a s emissões de CH4 e NH3, mas os 

ganhos obtidos serão sempre modestos. 

No referente ao sequestro de carbono no solo, o PEPAC tem um conjunto alargado de medidas no sector 
florestal, mas é muito pouco ambicioso no que diz respeito às terras aráveis. 

No sector florestal temos as medidas incluídas na Silvicultura Sustentável: Florestação de terras agrícolas e 
não agrícolas; Instalação de sistemas agro-florestais; Prevenção da floresta contra agentes bióticos e 
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abióticos; Restabelecimento do potencial silvícola. Este conjunto de medidas é coerente e será eficaz na 
preservação/aumento da área florestal, o que será um contributo no sequestro de carbono no solo. 

Para as terras aráveis, as medidas previstas no PEPAC são: O maneio das pastagens permanentes; Promoção 
da fertilização orgânica; Conservação do solo (Sementeira directa; enrelvamento da entrelinha de culturas 
permanentes); Pastagens biodiversas; Progama Sectorial de apoio ao sector da fruta e produtos hortícolas 
(Gestão do solo que visa a compostagem). Apesar do número de medidas com efeito potencial no sequestro 
de carbono no solo, a seu efeito é duvidoso, conforme já foi referido. 

No que diz respeito à energia, há dois regulamentos comunitários que visam a eficiência energética e a 
utilização de energias renováveis: Directiva 2012/27/EU e Regulamento (EU) 2018/1999. O PEPAC procura 
dar resposta a estes regulamentos, seja na redução/eficiência do consumo energético na rega (uso eficiente 
da água; gestão da água no sector das frutas e produtos hortícolas gestão da energia no mesmo programa 
sectorial). Procura também dar resposta na eficiência dos transportes na medida: criação de agrupamentos 
e organização de produtores. No que diz respeito à utilização de energias renováveis, há também medidas 
específicas no PEPAC: Investimentos agrícolas para melhorar o desempenho ambiental; Investimentos na 
bioeconomia para melhoria do desempenho ambiental; Gestão da energia no programa sectorial das frutas 
e produtos hortícolas; destilação de subprodutos da vinificação no programa nacional de apoio ao sector 
vitivinícola. 

Em relação à redução do consumo de pesticidas, há a considerar a Diretiva 2009/128/CE. O PEPAC procura 
dar resposta a esta preocupação com duas medidas com grande dotação orçamental: a Produção integrada 
e o modo de produção biológico. No entanto, a eficácia destas duas medidas na redução de consumo de 
pesticidas é muito duvidosa. No caso da produção integrada, porque no normativo da medida as práticas 
com potencial de redução de consumo de pesticidas aparecem como recomendações, o que não garante a 
sua utilização por parte dos produtores, conforme a evolução de consumo de pesticidas em Portugal 
demonstra. No caso do modo de produção biológico, a sua eficácia fica comprometida pelos sectores que 
têm aderido a esta medida. Verifica-se que em Portugal os sectores com maior taxa de adesão ao modo de 
produção biológica são sectores que não utilizam, ou têm uma taxa de utilização muito baixa, de pesticidas, 
como é o caso dos sistemas de produção extensiva de ruminantes. 

 

Com a actual ambição o PEPAC não será capaz de conduzir a agricultura portuguesa a um desempenho 
conducente com os Objectivos do Green Deal (GD) e a Missão Solo (MS) da EU. Entre outros, o GD prevê 
que até 2030 a agricultura europeia reduza o consumo de pesticidas em 50%, dos adubos em 20%, mas 
sem perda de fertilidade dos solos, e a perda de nutrientes em 50%. Por seu lado, a MS propõe, para o 
mesmo período, um aumento do teor do solo em C de 0,1 a 0,4% ao ano, uma redução da erosão entre 30 
e 50% e uma redução da densidade aparente do subsolo (em solos com elevada densidade no subsolo) de 
30 a 50%. Estes são objectivos muito ambiciosos que só poderão ser atingidos com uma abordagem 
integrada e holística dos sistemas de produção agrícola, em que o solo e a biodiversidade sejam o centro 
das decisões. Mas o PEPAC é pouco ambicioso no que respeita ao solo e tem falhas nas medidas que visam 
o aumento da biodiversidade, da paisagem e da parcela nos sistemas mais intensivos (e, portanto, mais 
consumidores de pesticidas). Por outro lado, os pagamentos associados a culturas/actividades muito 
intensivas com grande impacto ambiental (vaca leite, arroz, tomate, milho), não incentivam estes 
produtores a diversificarem o sistema. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

Para os investimentos produtivos na exploração agrícola-modernização são muito relevantes os Planos de 
Gestão de Bacia Hidrográfica, a legislação ambiental, os instrumentos de ordenamento do território da 
Rede Natura 2000 e outros sítios ou territórios e ainda a RAN e REN e os PDMs. 
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A intervenção de desempenho ambiental irá ter relação direta com a legislação ambiental, enquanto que a 
intervenção relativa ao investimento não produtivo se relaciona com o ordenamento do território e 
legislação ambiental. 

Consideramos ser importante que o prémio à instalação de jovens agricultores tenha um enquadramento 
em termos de condicionantes, quer de segurança social, quer de outras obrigações, que não passe por ser 
penalizador fiscalmente para o jovem, sobretudo para a instalação de jovens com culturas permanentes. 

 

Bioeconomia: 

A intervenção de Investimento na Bioeconomia – Modernização C.3.1.1. tem complementaridade com os 
Fundos da Politica de Coesão, designadamente com o FEDER, que poderão potenciar os resultados passíveis 
de serem atingindos através de apoios previstos no PEPAC assegurando, em simultâneo, uma eficiente 
utilização dos recursos que exige nomeadamente a eliminação dos riscos de sobreposição de 
financiamentos e o estudo das questões de elegibilidade e de enquadramento, para que esta intervenção 
não seja menos favorável do que o seu enquadramento potencial no FEDER (estudar a delimitação entre 
fundos). 

É importante levar em linha de conta os valores de investimento padrão adequados para os vários sectores, 
assim como os montantes para os quais se aplica a degressividade em função dos valores de investimento 
mínimos, para serem viáveis por sectores. O racional seria não prejudicar alguns sectores da economia face 
a outros, o que pode acontecer com o atual modelo (por exemplo para um sector o investimento de 100.000 
€ poderá ser suficiente e adequado e para outro manifestamente insuficiente e as taxas de apoio a fundo 
perdido seriam as mesmas para o mesmo montante de investimento). 

Quanto à melhoria do desempenho ambiental, as medidas são transversais aos vários setores da indústria 
e deverão ser corretamente contempladas nos valores de elegibilidade e de cálculo do benefício ambiental. 
Esta intervenção não tem discrepâncias ou relação com outros fundos. 

 

Medidas Florestais: 

No que respeita ao conjunto de intervenções florestais do PEPAC – Continente, foi analisada a sua coerência 
com os seguintes instrumentos: 

 RNC2050 – os objetivos do PEPAC coadunam-se com os objetivos de neutralidade carbónica do 
RNC2050, nomeadamente, o OE4 através da necessidade COE4N3 - Aumentar a capacidade de 
armazenagem de carbono atmosférico e melhorar o teor de matéria orgânica no solo; 

 PROFs – os objetivos do PEPAC coadunam-se com os objetivos gerais dos PROF, nomeadamente, o 
OE6 e OE8. Os PROFs visam a especialização e o ordenamento florestal do território atribuindo 
funções aos espaços florestais consoante a sua aptidão produtiva e enquadramento ambiental e 
socioeconómico; 

 PSRN2000/POAP – os objetivos do PEPAC coadunam-se com os objetivos gerais dos Planos de 
Ordenamento das Áreas Protegidas e Plano Setorial da Rede Natura 2000, concretamente, para o 
OE6. As intervenções florestais previstas no PEPAC beneficiam da melhoria de habitats associados 
aos temas agroflorestais promovendo a sua conservação e manutenção dos valores naturais de 
flora e fauna. 

O objetivo de neutralidade carbónica previsto no RNC2050 implica o aumento da capacidade de sequestro 
da floresta nacional, atingível num curto prazo. As florestações com espécies de rápido crescimento 
potenciariam o cumprimento deste objetivo uma vez que são espécies cuja capacidade de sequestro anual 
é mais elevada. Contudo a intervenção florestal C3.2.1 descrita no PEPAC é incoerente com o cumprimento 
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deste objetivo, uma vez que não são elegíveis a instalação de povoamentos de rápido crescimento 
explorados em rotações inferiores a 20 anos.  

De uma maneira geral, em todas as intervenções florestais analisadas os investimentos inseridos em áreas 
classificadas (áreas protegidas e Rede Natura 2000) são favorecidas em termos de critérios de seleção. 
Contudo, este critério não é controlável pelos proprietários florestais que se candidatem, pelo que, 
territórios não abrangidos por estes regimes legais específicos encontram-se à partida penalizados em 
termos de pontuação. Este critério deveria ser realocado numa perspetiva de majoração do nível de taxa 
de apoio ao invés de ser um critério de seleção das candidaturas, permitindo assim que todos os territórios 
tenham acesso igualitário aos apoios financeiros previstos. 

 

Regadio: 

No âmbito dos instrumentos previstos para os Regadios Coletivos Sustentáveis, os instrumentos de política 
pública mais relevantes são: 

 Plano Nacional da Água (PNA) e os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) – O PNA 
estabelece os princípios e orientações de política a aplicar nos PGRH e que emanam de 3 objetivos 
principais: 

o A proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas 
terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas 
necessidades de água; 

o A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a 
afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada numa 
proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

o O aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros 
fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas. 

Em nosso entender as intervenções de regadio previstas no PEPAC são coerentes e comungam dos 
objetivos emanados no PNA e nos PGRH. Aliás nas condições de elegibilidade das intervenções 
D.3.1 e D.3.2, é exigida a existência de PGRH reportado à Comissão Europeia, que englobe a área 
objeto de investimento. Adicionalmente não são elegíveis aumentos líquidos de superfície irrigada 
sempre que o estado da massa de água esteja identificado no PGRH como inferior a bom. 

 

 Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) – que tem como objetivo principal a 
promoção do uso eficiente da água, com especial relevo nos sectores urbano, agrícola e industrial. 
O Plano previa como objetivos para o sector agrícola: 

o Melhoria da qualidade dos projetos (captação, exploração, rega, etc.); 
o Redução das perdas de água no armazenamento, transporte e distribuição (reabilitação de 

barragens, impermeabilização de canais, construção de reservatórios de compensação em 
pontos estratégicos e no final dos canais, automatização das estruturas de regulação, etc.); 

o Redução das perdas na aplicação de água ao solo (introdução de sistemas de aviso e agro-
meteorológicos, reconversão dos métodos de rega, com automatização e adequação de 
procedimentos na rega por gravidade, aspersão e localizada, etc.). 

Em nosso entender as intervenções previstas para os regadios coletivos no âmbito do PEPAC 
enquadram-se perfeitamente nos objetivos do PNUEA para o sector agrícola, pelo que são 
totalmente coerentes com este instrumento de política pública. 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2025 (ENAAC) - estabelece objetivos e o 
modelo para a implementação de soluções para a adaptação de diferentes sectores aos efeitos das 
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alterações climáticas, onde se inclui o sector agrícola. No âmbito do regadio, a principal medida 
prevista é o “Estabelecimento de incentivos às medidas de eficiência energética no setor, incluindo 
no regadio, associadas a melhorias de eficiência hídrica, visando a redução da intensidade 
energética do setor em 2030”. Levando em consideração os investimentos apoiados pelas 
intervenções dos regadios coletivos, parece-nos que as mesmas fomentam a eficiência hídrica e 
energética dos regadios coletivos, pelo que existe igualmente coerência das intervenções com este 
instrumento de política. 

 Programa Nacional de Regadios – prevê a expansão, reabilitação e modernização dos regadios 
existentes e a criação de novas áreas regadas, designadamente com potencial de ligação às 
existentes, com o objetivo de promover o regadio e outras infraestruturas coletivas, numa ótica de 
sustentabilidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas, o combate à 
desertificação e a utilização mais eficiente dos recursos. O programa prevê intervencionar cerca de 
148 mil hectares (dos quais 54 mil hectares de regadio novo), com um investimento público de 534 
milhões de euros, financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), pelo Banco 
Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB). 
Sendo um programa com o horizonte temporal de 2022, identifica um conjunto relevante de 
investimentos necessários para o Regadio Nacional. Neste sentido existe uma total coerência entre 
o PNRegadios e as intervenções dos regadios coletivos sustentáveis do PEPAC, uma vez que estas 
intervenções serão importantes para a implementação dos investimentos preconizados no referido 
plano. 

 Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 – que pretende nortear a estratégia e as políticas 
para o setor agrícola define como ima das suas linhas de ação da Iniciativa 4 – Adaptação às 
Alterações Climáticas, a “Gestão dos recursos hídricos: incrementar a capacidade de 
armazenamento, distribuição e gestão eficiente da água, em linha com o Programa Nacional de 
Regadios”. Desta forma, podemos igualmente atestar a coerência das intervenções previstas para 
o regadio coletivo no PEPAC, com esta iniciativa da Agenda de Inovação para o sector agrícola. 

Em suma podemos afirmar que as intervenções em análise se enquadram perfeitamente nos principais 
instrumentos de política relacionados com o regadio e com o sector agrícola, pelo que demonstram possuir 
uma elevada coerência externa. 

 

Organização da Produção: 

Considera-se que as intervenções relativas à organização da produção irão facilitar o conhecimento e a 
formação para o bom entendimento dos vários instrumentos de política e de legislação aplicáveis aos 
membros da OPs. 

Estas intervenções terão complementaridade com as medidas dos programas sectoriais das frutas e 
legumes e vitivinícola. 

 

Promoção: 

A intervenção C.4.3.1 deverá articular-se quer com os apoios à promoção internacional no âmbito do 
Portugal 2030, quer com as acções de informação e de promoção dos produtos agrícolas no mercado 
interno e em países terceiros, promovidas pela União Europeia ao abrigo do Reg. (UE) n.º 1144/2014. 
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Gestão de Risco: 

De modo geral, não sem encontra situações de antagonismo entre as intervenções de gestão de risco que 
integram o PEPAC e outras medidas de política a nível nacional, considerando-se que elas contribuem para 
os objectivos de política de ocupação e desenvolvimento integrado do território. 

Considera-se que seria da maior utilidade o recurso ao instrumento de apoio à constituição e 
funcionamento de fundos mutualistas, de forma a colmatar uma falha muito notória no sector agrícola e a 
apoiar algumas iniciativas que possam surgir por parte de entidades do sector. 

 

Conhecimento: 

O conhecimento gerado pelas intervenções deste grupo C.5, especialmente a C.5.1 e C.5.4 têm o potencial 
de gerar a informação necessária para melhor conseguir os objectivos destes outros instrumentos de 
política pública, uma vez que poderão gerar as soluções necessárias para optimizar os objectivos definidos 
nas mesmas. Apesar das reservas quanto ao potencial de impacto da C.5.4, que já foram referidas. A C.5.2 
e C.5.3 poderão, por sua vez, incluir conteúdos de formação e aconselhamento que disseminem essa nova 
informação gerada. 

No passado, as intervenções relacionadas com a investigação aplicada do PDR2020 (Grupos Operacionais) 
foram complementadas com candidaturas à Rede Rural, o Programa H2020 e outras fontes de 
financiamento dirigidas à academia. Assume-se que estas fontes alternativas de financiamento estarão 
igualmente disponíveis, apesar de não estarem direccionadas especificamente para os objectivos e as 
necessidades que aqui se pretende colmatar. De qualquer das formas, estes financiamentos parecem 
razoavelmente defendidos quanto à possibilidade do duplo financiamento.  

Quanto às intervenções relacionadas com a formação e aconselhamento, apesar de ainda não serem 
conhecidas medidas práticas e forma de funcionamento do PT2030, é importante garantir que não há 
sobreposição de medidas para a mesma tipologia de actividades. Particularmente ao nível da formação de 
jovem agricultor, a actual redacção da intervenção C.5.2 leva a crer que esta será garantida pelo PEPAC, ao 
invés do que acontecia no quadro anterior. Se assim for, será necessário compartimentar a medida por 
tipologia de formação, de forma a garantir que o aumento de dotação orçamental, descrito adiante, não 
seja consumido pelo grande número de formações fora esta tipologia, uma vez que, como também se verá 
adiante, no anterior período a procura superou em muito a oferta por outras formações, que não 
especificamente para jovem agricultor. 

 

Frutas e Hortícolas: 

As intervenções preconizadas nos POs das OPs deverão ter em conta a legislação ambiental, para que esteja 
devidamente articulada. No caso dos investimentos na transformação dos produtos horto-fruticolas, terá 
de haver comparação e enquadramento face às alternativas do investimento na transformação, quer na 
medida da bioeconomia, quer ainda no PT2030 e Acordo de Parceria. 

 

Vitivinicultura: 

O Programa Nacional para Apoio ao Sector Vitivinícola é coerente com os outros instrumentos relevantes 
e aplica-se em todo o território nacional. 
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Apicultura: 

As intervenções do setor apícola baseiam-se integralmente nas ações definidas no Programa Apícola 
Nacional 2020-2022, pelo que se conclui que o PEPAC funcionará como uma continuidade deste mesmo 
programa entre 2023 e 2027. Não ocorrem, pois, sobreposições, discrepâncias ou antagonismos com outros 
instrumentos de política pública existentes no setor. 

 

Delimitação de Fundos: 

No período de programação 2014-2020, no âmbito do Portugal 2020, foi estabelecido um Acordo de 
Parceria que definia a delimitação de elegibilidades para um conjunto de tipologias de apoio nos quais tanto 
os fundos da Coesão (Fundo de Coesão, FEDER e FSE) como o FEADER tinham intervenção. Esta Acordo 
vinha, aliás, na sequência de anteriores acordos establecidos em períodos de programação anteriores, com 
o mesmo fim, entre as Autoridades de Gestão dos programas operacionais financiados pelos diversos 
fundos. 

No período 2014-2020, e no que se refere ao Continente, as áreas abrangidas pelo Acordo de Parceria 
foram as seguintes: 

 Formação profissional; 

 Projectos de inovação e desenvolvimento; 

 Investimento empresarial na transformação e comercialização de produtos agrícolas; 

 Infraestruturas coletivas de captação, armazenamento, transporte e distribuição de água; 

 Defesa da floresta contra incêndios; 

 Conservação da biodiversidade, das espécies e habitats protegidos; 

 DLBC/abordagem LEADER. 

Para cada uma, foram definidas com clareza as tipologias de apoio enquadráveis em cada instrumento de 
financiamento. 

Pelo contrário, os documentos de programação do PEPAC são omissos relativamente à manutenção ou 
alteração desta delimitação de eligibilidades, não permitindo uma análise sobre a existência ou ausência 
de sobreposições ou lacunas de financiamento entre instrumentos e intervenções de política. 

 

O Acordo de Parceria 2030 centra-se na implementação do Fundo de Coesão, FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional), FSE+ (Fundo Social Europeu Mais), FTJ (Fundo para uma Transição Justa) e 
FEAMPA (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura) no período 2021-2027, 
estabelecendo “a orientação estratégica da programação e as modalidades para uma utilização eficaz e 
eficiente” destes instrumentos de financiamento. 

Contudo, no que respeita aos fundos agrícolas, este documento é totalmente omisso quanto ao FEAGA e 
refere de forma muito superficial a articulação com o FEADER. De facto, são apenas apresentadas as 
potenciais áreas de complementaridade entre o Acordo de Parceria e o PEPAC (Portugal+Competitivo, 
Portugal+Verde, Portugal+Próximo) e feita uma referência ao FEADER enquanto possível forma de apoio 
no âmbito dos instrumentos territoriais mobilizados e das abordagens territoriais. 

Apesar destas últimas referências, o Acordo de Parceria refere explicitamente que “não está prevista a 
mobilização do instrumento DLBC” de âmbito urbano, sendo este instrumento aplicável apenas no âmbito 
do FEAMPA para apoio à vertente costeira. Neste último caso, está previsto o apoio ao funcionamento, 
animação e preparação das DLBC e à execução das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL). 
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Nem nos documento de programação do PEPAC nem no Acordo de Parceria é feita qualquer referência a 
uma possível articulação entre DLBC Costeiros e DLBC Rurais nos locais em que há sobreposição das 
respectivas zonas de intervenção, nomeadamente quanto à concepção e implementação das EDLs e quanto 
ao respectivo financiamento. 

 

Regiões Autónomas: 

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, à excepção das intervenções integradas nos programas 
sectoriais das frutas e hortícolas, vitivinicultura e apicultura, os apoios FEAGA são aplicados através dos 
Programas POSEI, conforme disposto no Regulamento (CE) n.º 228/2013 e no Regulamento de Execução 
(UE) n.º 180/2014. Ao abrigo destes Regulamentos foram implementados programas específicos em cada 
uma das Regiões que pretendem dinamizar as produções locais, preservar as culturas tradicionais e reforçar 
a comercialização dos produtos regionais. 

Em ambas as Regiões, e com ligeiras alterações sem um significado particularmente relevante no modelo 
de programação, pode-se afirmar que as intervenções ao abrigo do desenvolvimento rural 2023-2027 serão 
muito semelhantes às actualmente existentes nos programas PRORURAL+ e PRODERAM 2020, numa clara 
lógica de continuidade. 

Também os programas POSEI em vigor nas duas regiões se têm mantido no essencial sem grandes 
alterações nos últimos anos. 

Desta forma, considerando as análises efectuadas nos últimos anos constantes dos diversos documentos 
de programação e avaliação dos quatro instrumentos de apoio (POSEI-Açores, POSEI-Madeira, PRORURAL+ 
e PRODERAM 2020), que unanimemente apontam para uma adequada coerência e articulação entre os 
objectivos e medidas de apoio em cada Região, considera-se que a implementação das intervenções do 
PEPAC em ambas as Regiões assentará numa lógica de continuidade, sem disrupções nos apoios, mantendo 
por isso a coerência actualmente existente. 

 

 

3.3 Coerência da afectação dos recursos orçamentais com os objectivos do PEPAC 

v) Questão 2.6 – Em que medida os recursos financeiros alocados são consistentes 

com os objectivos específicos do PEPAC? 

O plano financeiro do PEPAC para o período 2023-2027 decorre do disposto no Regulamento PEPAC, que 
define os seguintes montantes de apoio anual em Portugal: 

Apoio(1) 2023 2024 2025 2026 
2027 e 

seguintes 
Total 

2023-2027 

Anexo V – Pagamentos 
Directos 

613,62 M€ 622,40 M€ 631,19 M€ 639,97 M€ 639,97 M€ 3.147,15 M€ 

Anexo VII – Sector 
Vitivinícola 

62,67 M€ 62,67 M€ 62,67 M€ 62,67 M€ 62,67 M€ 313,35 M€ 

Anexo VII – Algodão 0,18 M€ 0,18 M€ 0,18 M€ 0,18 M€ 0,18 M€ 0,89 M€ 

Anexo X – Sector da 
Apicultura(2) 

2,20 M€ 2,20 M€ 2,20 M€ 2,20 M€ 2,20 M€ 11,02 M€ 

Anexo XI – 
Desenvolvimento Rural 

540,55 M€ 540,55 M€ 540,55 M€ 540,55 M€ 540,55 M€ 2.702,75 M€ 

Total 1.219,22 M€ 1.228,01 M€ 1.236,79 M€ 1.245,57 M€ 1.245,57 M€ 6.175,16 M€ 

Fonte: Regulamento PEPAC. Notas:  
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1) Considerando 70 - “a fim de não comprometer o cumprimento dos objetivos adicionais específicos destes tipos de 
intervenção no sector das frutas e dos produtos hortícolas, nenhuma limitação financeira deverá ser aplicada em 
consonância com a abordagem atual”; 
2) Art.º 55, nº 4 – “Os Estados-Membros disponibilizam pelo menos os mesmos montantes de financiamento que os 
da assistência financeira da União que utilizam com base no artigo 88.º, n.º 2, para apoiar os tipos de intervenção a 
que se refere o n.º 2 do presente artigo.” 

 

A título comparativo, refira-se que no período de programação anterior as dotações orçamentais previstas 
nos diferentes regulamentos comunitários (nº 1305/2013, 1307/2013, 1308/2013) foram as seguintes: 

 3,51 mil M€ para pagamentos directos entre 2015 e 2020 (6 anos), o que se traduz numa média 
anual de 585,2 M€. No âmbito do PEPAC, a média anual 2023-2027 será de 629,4 M€, um acréscimo 
de cerca de 7,6%;  

 4,06 M€ para o desenvolvimento rural entre 2014 e 2020 (7 anos), com uma média anual de 579,9 
M€, existindo para o PEPAC um decréscimo de 6,8%; 

 Uma média anual de 65,21 M€ para o sector do vinho, verificando-se um decréscimo de 3,9% para 
os 62,67 M€ anuais no âmbito do PEPAC. 

 

Os montantes previstos no quadro anterior foram utilizados na elaboração do Plano Financeiro do PEPAC 
2023-2027. Para tal, foram considerados os seguintes pressupostos: 

 Os montantes anuais para pagamentos directos correspondem à dotação definida no Regulamento 
em cada ano acrescida de uma transferência anual a partir do FEADER de 85 M€. Em 2027 não foi 
considerada esta transferência (por questões relativas a procedimentos orçamentais), pelo que os 
montantes afectos a cada apoio são inferiores aos dos anos precedentes; 

 O montante previsto para o Programa Vitivinícola Nacional (PVN) corresponde anualmente ao 
montante regulamentar; 

 No caso do Programa Apícola Nacional (PAN), o montante previsto corresponde ao dobro da 
dotação regulamentar, sendo o remanescente proveniente do Orçamento de Estado (OE), tal como 
disposto no nº 4 do art.º 55º; 

 Não existindo uma dotação orçamental definida regulamentarmente para implementação do 
Programa Nacional para apoio ao sector da Fruta e dos Produtos Hortícolas (PNFH), o orçamento 
no âmbito do PEPAC foi definido com base na implementação destes apoios nos últimos anos, que, 
de acordo com os dados que a equipa deavaliação pode apurar, em média foi de 12 M€/ano 
(FEAGA). Foi definida uma margem adicional para enquadrar um eventual acréscimo de adesão 
resultante da adopção de Programas Operacionais por parte de OPs que não recorrem actualmente 
a este mecanismo, resultando numa previsão média anual de 20 M€; 

 Para o desenvolvimento rural: 
o A alocação inicial disponível anualmente (540,55 M€ por ano) foi repartida entre o 

Continente (88,3%), a Região Autónoma dos Açores (7,28%) e a Região Autónoma da 
Madeira (4,42%), segundo uma chave de repartição já utilizada em anteriores períodos de 
programação; 

o No Continente, a dotação total FEADER alocada (2.386,55 M€) foi deduzida de um 
montante anual de 85 M€ (transferidos para os pagamentos directos), resultando num 
montante de 1.961,55 M€. Este montante corresponde em média a 78,87% da despesa 
pública total (taxa média de comparticipação comunitária, após aplicação das diferentes 
taxas constantes no nº 2 do art. 91º), a que se somarão 21% (525,59 M€) de Orçamento de 
Estado. O montante total assim obtido (2.487,14 M€) foi repartido de forma desigual ao 
longo dos 7 anos em que será possível executar despesa (2023 a 2029), de acordo com a 
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“regra n+2” – 4,0% em 2023 e 2024, 22,0% em 2025, 22,3% em 2026 e 2027, 13,0% em 
2028 e 12,5% em 2029; 

o A repartição desigual ao longo do período de programação teve em conta a estimativa de 
que nos anos de 2023 e 2024 as despesas relativas a projectos de investimento e MZDs 
serão cobertas por financiamento do período de programação 2014-2020 e pela dotação 
Next Generation, sendo nestes anos apenas alocados ao orçamento do PEPAC os custos 
com MAAs, pagamentos Natura 2000, seguros e programas de acção em áreas sensíveis; 

o Para as Regiões Autónomas foi considerada também uma distribuição anual desigual entre 
2023 e 2029, tendo em conta a “regra n+2”. Foi considerada uma taxa de co-financiamento 
regional de 15%, de acordo com a alínea a) do nº 2 do art.º 91º. 

 

No que se refere ao Eixo B – Abordagem Sectorial Integrada - e à componente FEADER relativa às Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, verifica-se que: 

 A dotação para o Programa Vitivinícola Nacional (PVN) será, como referido, de 62,67 M€ anuais, o 
que corresponde a um decréscimo de 3,89% por ano. Considerando que o PVN tem tido 
sistematicamente, nos últimos anos, níveis de execução de 100%, com uma procura que muitas 
vezes é largamente superior à oferta, o montante agora disponível poderá ser inferior às 
necessidades; 

 No que respeita ao Programa Nacional para apoio ao sector da Fruta e dos Produtos Hortícolas 
(PNFH), está prevista uma dotação anual de 20 M€. De acordo com dados da DG AGRI para 2020, a 
execução do Programa em Portugal em 2020 foi de 14,5 M€, pelo que o valor agora proposto 
corresponde a um acréscimo de cerca de 38% face a 2020. Este Programa não possui uma dotação 
específica nacional, dependendo do nível de organização da produção e da dimensão dos 
Programas Operacionais; 

 O Programa Apícola Nacional (PAN) terá uma dotação anual de 4,4 M€. Tamém de acordo com 
dados da DG AGRI, a dotação prevista para Portugal para este Programa em 2020 foi de 3,5 M€, 
sendo a respectiva execução de 3,18 M€. Desta forma, a dotação ao abrigo do PEPAC será 
substancialmente superior à actualmente disponível; 

 A dotação prevista para a RAA de 233,37 M€ corresponde a uma média anual de 46,7 M€ para os 
5 anos (2023-2027), valor 4% inferior à média de 48,6 M€/ano para o período 2014-2020. Até final 
de 2020 o PRORURAL+ apresentava um compromisso de 46,1 M€/ano e uma execução de 38,6 
M€/ano; 

 A dotação prevista para a RAM de 135,12 M€ corresponde a uma média anual de 27,0 M€ para os 
5 anos (2023-2027), valor 8,6% inferior à média de 29,6 M€/ano para o período 2014-2020. Até 
final de 2020 o PRODERAM 2020 apresentava um compromisso de 29,8 M€/ano e uma execução 
de 17,7 M€/ano. 

 

No período de programação 2023-2027 a dotação de despesa pública a afectar ao Continente (incluindo 
neste exercício a totalidade dos montantes destinados aos três programas sectoriais) resultará: 

 Da dotação FEAGA para pagamentos directos acrescida de 85 M€/ano (excepto em 2027); 

 Das dotações FEAGA para os programas sectoriais das frutas e hortícolas, apicultura e 
vitivinicultura; 

 Da proporção da dotação FEADER a alocar ao Continente (88,3%), deduzida de 85 M€/ano, à qual 
se aplicou uma taxa média de comparticipação nacional de cerca de 21%. 
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Destas origens de financiamento resultou uma dotação total de 6.255 M€ (excluindo Assistência Técnica). 

De forma a analisar a afectação desta dotação às grandes áreas de programação, agrupou-se as diversas 
tipologias de intervenções em áreas temáticas e comparou-se as respectivas dotações com as dotações 
equivalentes no actual período de programação. Para tal, teve-se como referência os pagamentos 
efectuados no ano de 2020 no caso das medidas integrantes do PU e a média anual dos pagamentos no 
âmbito do PDR 2020 (considerando 6 anos de execução), bem como as dotações previstas para 2026, como 
ano de referência. 

 
Fonte: Documento de Programação do PEPAC-Portugal, 30/12/2021; Pagamentos relativos à Campanha 2020, IFAP; 
Informação Financeira a 31/10/2021, PDR 2020; Dados de execução de medidas de mercado 2020, DG AGRI. 

 

Como se pode verificar, em termos globais, a dotação a afectar num ano de referência às intervenções de 
apoio ao rendimento terá um decréscimo estimado de 22%, essencialmente resultante da forte redução 
no orçamento do RPB (quando comparado com o orçamento actual para RPB+Greening) e do decréscimo 
na dotação das MZDs, apenas parcialmente compensados por aumentos significativos dos orçamentos do 
RPA e pagamento redistributivo. 

Pelo contrário, verifica-se um acréscimo considerável (+31%) nos apoios de carácter ambiental 
(comparando eco-regimes, MAAs e medidas de caráter florestal, com as anteriores MAAs e medidas 
florestais), uma vez que todas suas tipologias de apoio que as intergam têm aumentos nas respectivas 
dotações orçamentais. 

No que respeita aos apoios às produções vegetais (onde se incluiu os apoios associados vegetais e a 
totalidade do orçamento do PNFH), ocorrerá um aumento muito substancial (+130%), essencialmente 
devido à introdução de novos pagamentos e ao reforço dos montantes afectos aos pagamentos já 
existentes. Em sentido oposto, os apoios produções animais (apoios associados vegetais e orçamento do 
PAN) terão um ligeiro decréscimo (-10%), decorrente apenas da redução do apoio às vacas aleitantes, uma 
vez que todas as restantes têm aumentos orçamentais. 

Os apoios à produtividade, entendendo-se como tal todos aqueles relativos ao investimento nas 
explorações agrícolas, na transformação de produtos agrícolas e florestais eno regadio, bem como os apoios 
aos jovens agricultores, à gestão do risco, à organização da produção e ao sector do vinho, terão um 
decréscimo, num ano de referência, de cerca de 20%, essencialmente devido à redução de verbas nos 
apoios aos investimentos agrícolas e nos regadios. 

No que se refere aos apoios de âmbito territorial (DLBC e programas de acção em áreas sensiveis), haverá 
um aumento de cerca de 9%, enquanto que as intervenções relativas à promoção do conhecimento terão 
uma redução de cerca de 20%. 

Em termos globais, a dotação prevista para o PEPAC no Continente no ano de referência de 2026 será 
aproximadamente 9% inferior à despesa que ocorreu no ano de 2020 (pagamentos PU e aprovações PDR 
2020). 

 

M€ % M€ %

Rendimento A.1.1 + A.2.1 + A.2.2 + C.1.2 695,98 M€ 695,98 M€ 47,1% 544,04 M€ 40,4% -21,8%

Produção vegetal A.1.2.4 a A.1.2.10 + B.1 24,28 M€ 24,28 M€ 1,6% 55,80 M€ 4,1% 129,8%

Produção animal A.1.2.1 a A.1.2.3 + B.2 121,25 M€ 121,25 M€ 8,2% 108,59 M€ 8,1% -10,4%

Ambiente/clima A.3 + C.1.1 + C.3.2 152,58 M€ 78,46 M€ 231,04 M€ 15,6% 303,02 M€ 22,5% 31,2%

Produtividade C.2 + C.3.1 + C.4 + D.3 + B.3 65,20 M€ 288,52 M€ 353,72 M€ 24,0% 282,92 M€ 21,0% -20,0%

Território D.1 + D.2 5,37 M€ 33,37 M€ 38,74 M€ 2,6% 42,08 M€ 3,1% 8,6%

Conhecimento C.5 11,41 M€ 11,41 M€ 0,8% 9,14 M€ 0,7% -19,9%

1.064,64 M€ 411,76 M€ 1.476,40 M€ 100,0% 1.345,58 M€ 100,0% -8,9%

Variação

%

TOTAL

Temática
Intervenções

Continente

Pagamentos

PU 2020

PDR 2020

Média 

Aprovações

Total

2020

Previsões PEPAC

2026
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Foi também efectuada uma análise do contributo do PEPAC em termos orçamentais, no Continente, para 
os Objectivos Gerais, Específicos e Transversal do Regulamento PEPAC. Para tal, considerou-se um 
montante total de orçamento para o PEPAC-Continente de 6.255 M€, que inclui a totalidade da dotação de 
pagamentos directos, a totalidade da despesa pública afecta ao desenvolvimento rural no Continente e a 
totalidade dos montantes afectos aos programas sectoriais PNFH, PVN, PAN, mesmo sabendo que uma 
pequena parte destes será alocada às Regiões Autónomas. 

Esta análise foi efectuada de duas formas complementares. 

Em primeiro lugar, considerou-se a matriz de relação entre intervenções e OEs/OT, conforme previsto nos 
documentos de programação, considerando-se todos os OEs/OT para os quais cada intervenção contribui 
e somando-se as respectivas dotações alocadas a cada um. Este exercício permite obter o seguinte 
resultado: 

 

Como se pode verificar, o conjunto de intervenções que contribuem para o OE1 tem uma dotação de mais 
de 70% do orçamento do PEPAC para o Continente, sendo este OE aquele com maior contribuição 
financeira por parte do Programa, uma vez que inclui a quase totalidade do orçamento FEAGA. Aos OEs 4, 
5 e 8 estão afectos cerca de 31-34% do financiamento PEPAC, tendo ainda alguma relevância os OEs 6 e 2. 
Pelo contrário, a dotação financeira das intervenções que contribuem para os OEs 3 e 7 e para o OT é 
bastante menor, inferior para todos a 5%. 

Uma agregação por OG permite verificar que os OGs 1 e 2 beneficiam de contribuições da quase totalidade 
do orçamento do Programa no Continente, sendo que apenas cerca de metade se dirige ao OG3. A 
contribuição para o OT é muito diminuta. 
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Numa segunda análise, a equipa de avaliação identificou apenas um OE/OT por intervenção, aquele para o 
qual, na sua opinião, a intervenção trará mais contributos. Esta análise permite repartir a totalidade do 
orçamento do PEPAC-Continente por OE/OT, percebendo onde está o maior enfoque da alocação 
financeira. O quadro seguinte mostra qual o OE/OT identificado para cada intervenção. 

Intervenção Dotação OE/OT  Intervenção Dotação OE/OT 

Apoio ao Rendimento Base 1.253,18 M€ OE1 
 Investimento Agrícola Produtivo – 

Modernização 
335,52 M€ OE2 

Pagamento aos pequenos agricultores 319,58 M€ OE1 
 Investimento Agrícola para Melhoria do 

Desempenho Ambiental 
138,88 M€ OE5 

Apoio redistributivo complementar 348,65 M€ OE1  Investimentos Não Produtivos 27,60 M€ OE6 

Agricultura biológica (Conversão e 
Manutenção)  

391,00 M€ OE5 
 Apoio  Instalação dos Jovens agricultores- 

Prémio instalação Jovens Agricultores 
75,00 M€ OE7 

Produção Integrada (PRODI) - Culturas 
Agrícolas 

273,43 M€ OE5 
 Investimento produtivo Jovens 

Agricultores 
150,00 M€ OE7 

Gestão do solo -  Maneio da pastagem 
permanente 

63,45 M€ OE5 
 Investimentos  produtivo na  Bioeconomia 

de base agrícola e florestal - Modernização 
112,75 M€ OE8 

Gestão do solo: Promoção da Fertilização 
Orgânica 

29,30 M€ OE5 
 Investimentos na Bioeconomia para 

Melhoria do Desempenho Ambiental 
38,00 M€ OE4 

Melhorar eficiência alimentar animal 24,39 M€ OE4 
 Florestação de terras agrícolas e não-

agrícolas 
53,11 M€ OE4 

Bem-Estar Animal e Uso Racional de 
Antimicrobianos  

19,50 M€ OE9 
 

Instalação de sistemas agroflorestais 3,36 M€ OE4 

Práticas promotoras da biodiversidade 73,20 M€ OE6 
 Prevenção da floresta contra agentes 

bióticos e abióticos 
45,65 M€ OE4 

Pagamento Vaca em Aleitamento 248,99 M€ OE1  Restabelecimento do potencial silvícola 59,16 M€ OE4 

Pagamento aos pequenos ruminantes 189,21 M€ OE1  Promoção dos serviços de ecossistemas 64,00 M€ OE4 

Pagamento  Leite de vaca 83,03 M€ OE1  Melhoria do valor económico das florestas 15,20 M€ OE4 

Pagamento ao arroz 58,58 M€ OE1  Gestão da Fauna Selvagem 2,80 M€ OE6 

Pagamento ao tomate para indústria 25,04 M€ OE1 
 Prémio à perda de rendimento e à 

manutenção de investimentos florestais 
31,37 M€ OE8 

Pagamento às proteaginosas 4,78 M€ OE1  Seguros 65,00 M€ OE1 

Pagamento aos cereais praganosos 12,69 M€ OE1 
 Prevenção de calamidades e catástrofes 

naturais 
12,50 M€ OE1 

Pagamento ao milho grão 48,26 M€ OE1  Restabelecimento do potencial produtivo 12,00 M€ OE1 

Pagamento ao milho silagem 17,58 M€ OE1  Fundo de Emergência Rural 11,00 M€ OE1 

Pagamento à multiplicação de sementes 
certificadas 

2,44 M€ OE1 
 Apoio à Promoção de Produtos de 

Qualidade 
1,41 M€ OE2 

Pagamento específico para o algodão 0,89 M€ OE1 
 Criação de agrupamentos e organizações 

de produtores 
3,60 M€ OE3 

Programa Nacional para Apoio ao Setor da 
Fruta e dos Produtos Hortícolas 

100,00 M€ OE2 
 

Organizações interprofissionais 1,70 M€ OE3 

Programa Nacional para Apoio ao Setor da 
Apicultura 

11,02 M€ OE6 
 Assistência Técnica - Outras formas de 

cooperação  
13,98 M€ OT 
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Intervenção Dotação OE/OT  Intervenção Dotação OE/OT 

Programa Nacional para apoio ao Sector 
vitivinícola 

250,68 M€ OE2 
 

Grupos operacionais para a inovação 22,50 M€ OT 

Sementeira direta 4,50 M€ OE5  Formação e informação 9,80 M€ OT 

Enrelvamento 11,50 M€ OE5  Aconselhamento  10,12 M€ OT 

Pastagens Biodiversas 10,50 M€ OE6  Conhecimento agroambiental e climático 0,50 M€ OT 

Uso eficiente da água 26,25 M€ OE5 
 Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária 
150,00 M€ OE8 

Montados e Lameiros 30,96 M€ OE6  Planos Zonais Agroambientais 23,44 M€ OE8 

Culturas Permanentes e Paisagens 
Tradicionais  

91,56 M€ OE6 
 

Gestão do Montando por resultados 2,99 M€ OE8 

Mosaico Agroflorestal 60,00 M€ OE6  Gestão integrada em zonas críticas 3,45 M€ OE6 

Manutenção de Raças Autóctones 54,52 M€ OE6 
 Proteção de espécies com Estatuto - 

Superfície agrícola 
26,10 M€ OE6 

Conservação e Melhoramento de Recursos 
Genéticos (animais, vegetais e florestais) 

37,01 M€ OE6 
 Proteção de espécies com Estatuto - 

Silvoambientais   
4,40 M€ OE6 

Apoio às Zonas com Condicionantes 
Naturais 

390,00 M€ OE1 
 

Desenvolvimento do regadio sustentável 36,00 M€ OE5 

Pagamento Rede Natura 62,90 M€ OE6 
 Melhoria da sustentabilidade dos regadios 

existentes 
64,00 M€ OE5 

       

 

Desta distribuição das intervenções por OE/OT resulta a seguinte alocação financeira do orçamento do 
PEPAC-Continente: 

 

Como se pode constatar, este exercício permite identificar uma grande preponderância do OE1 na 
afectação orçamental, com quase metade do montante total do PEPAC-Continente. A outra metade do 
orçamento está essencialmente focada nos OEs 2, 5 e 6. Todos os restantes beneficiam de apenas 15% 
desta dotação. Desta forma, são os OG 1 e 2 que concentram a grande maioria dos fundos do PEPAC-
Continente, com respectivamente 61% e 29%, sendo que o OG3 terá apenas cerca de 9%. O Objectivo 
Transversal terá cerca de 1% de alocação directa de fundos do PEPAC. 

 

Ainda no que se refere especificamente ao Continente, é importante abordar a transferência prevista de 
85 M€ entre o FEADER e o FEAGA. Embora não esteja explícito nos documentos de programação, entende-
se que esta transferência se destina a fazer face às necessidades associadas à implementação dos diversos 
regimes de apoio directo, com particular destaque para as intervenções relativas à sustentabilidade e para 
o substancial reforço das intervenções de equidade, bem como para o ligeiro reforço das dotações afectas 
ao apoio associado. Mesmo com esta transferência, no entanto, há uma redução muito substancial do 
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orçamento alocado ao apoio base, que se traduzirá numa forte redução do valor unitário dos respectivos 
direitos. De facto, na prática a transferência de 85 M€ não fará mais que compensar (e ainda assim apenas 
parcialmente) a transferência para o domínio dos pagamentos directos das intervenções relativas ao modo 
de produção biológico (A.3.1) e à produção integrada (A.3.2), cujo montante anual previsto oscilará entre 
132 M€ e 138 M€. 

 

A análise do plano financeiro do PEPAC 2023-2027 tem necessariamente de identificar o cumprimento das 
disposições do Regulamento PEPAC relativamente às dotações financeiras mínimas e máximas para 
determinadas intervenções ou conjuntos de intervenções (“ringfencings”). O quadro seguinte apresenta 
esta análise: 

Art.º Disposição Comentário Cumprimento 

92º 
Mínimo de 5% da dotação 
FEADER afecta à 
abordagem LEADER 

De acordo com o documento de programação, a dotação FEADER 
para a abordagem LEADER no Continente e Regiões Autónomas 
será de 140 M€, o que representa 6,2% da dotação FEADER total. 

Sim 

93º, 1 

Mínimo de 35% da dotação 
FEADER afecta a objectivos 
específicos em matéria de 
ambiente e de clima (não 
aplicável às Regiões 
Autónomas) 

De acordo com as disposições do art. 93º, são contabilizados no 
cálculo deste montante 100% do orçamento das MAAs (FEADER de 
261,4 M€), 50% do orçamento das MZDs (FEADER de 253,5 M€), 
100% do orçamento Rede Natura 2000 (FEADER de 50,3 M€) e 
100% do orçamento para medidas de investimento que 
contribuam para os objectivos ambientais (FEADER de 445,2 M€), 
tendo-se considerado as intervenções relativas aos investimentos 
agrícolas ambientais (C212) e não produtivos (C213), os 
investimento na bioeconomia ambientais (C312), os investimentos 
em silvicultura sustentável (C32, com excepção da C328) e os 
investimentos em regadio e drenagem (D3). A dotação total 
FEADER a afectar a este cálculo será assim de 883,66 M€ que 
corresponde a 45% da dotação FEADER para o Continente após 
transferência entre pilares, ou 37% desta dotação antes de 
transferência entre pilares. 

Sim 

94º 
Máximo de 6% do FEADER 
para Assistência Técnica 

De acordo com o documento de programação, a dotação FEADER 
para a Assistência Técnica no Continente e Regiões Autónomas 
será de 69,3 M€, o que representa 3,0% da dotação FEADER total. 

Sim 

95º e 
Anexo 

XII 

Dotação mínima FEADER 
para Jovens Agricultores de 
18,4 M€ a 19,2 M€/ano 

Este requisito poderá ser cumprido através das dotações FEADER 
previstas para o apoio complementar ao rendimento dos jovens 
agricultores (não incluído no PEPAC nacional) e para a instalação 
de jovens agricultores (62 M€ no Continente, 4,6 M€ nos Açores e 
1 M€ na Madeira) e de 50% da dotação prevista para 
investimentos nas explorações por jovens agricultores (124,6 M€ 
no Continente e 2,7 M€ na Madeira). Assim, o montante total a 
considerar no período de programação será de 131 M€, superior 
ao montante total previsto no Regulamento (94,4 M€). Contudo, é 
previsto um desfasamento de dois anos no cumprimento dos 
mínimos previstos para cada ano, decorrente da regra “n+2”. 

Sim 

96º 

Apoio associado máximo 
equivalente à percentagem 
de apoio associado em 
2018. 

De acordo com a informação fornecida pelo GPP à equipa de 
avaliação, os dados da Comissão Europeia indicam que a 
proporção de pagamentos ligados no total de pagamentos directos 
em Portugal em 2018 foi de 19,89737704%. O documento de 
programação do PEPAC propõe um total de pagamentos ligados de 
691,485 M€ para um total de pagamentos directos de 3.487 M€, o 
que corresponde a uma proporção de 19,83%, portanto inferior ao 
valor de 2018. 

Sim 

97º 

Dotação mínima para 
regimes ecológicos de 25% 
da dotação de pagamentos 
directos em cada ano 

De acordo com o documento de programação, a proporção 
prevista para regimes ecológicos oscila, anualmente, entre 24,99% 
e 25,07% do montante total de pagamentos directos no mesmo 
ano. Uma vez que o plano financeiro cumpre o previsto no nº 2 do 
art. 97º, Portugal tem a possibilidade de ter, em cada ano, 

Sim 
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Art.º Disposição Comentário Cumprimento 

dotações para os regimes ecológicos ligeiramente inferiores a 25% 
(estimativa de possível redução de 0,9%), cumprindo assim esta 
disposição. 

98º 

Dotação mínima para 
apoio redistributivo de 
10% da dotação de 
pagamentos directos em 
cada ano 

De acordo com o Plano Financeiro, a proporção de pagamentos 
directos afecta ao apoio redistributivo é, em cada ano, de 
exactamente 10% (cálculos efectuados com duas casas decimais), 
cumprindo assim esta disposição. 

Sim 

    

 

Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma análise mais detalhada das dotações orçamentais alocadas aos 
grandes grupos de intervenções, tal como descrito na metodologia. 

 

Rendimento e Equidade: 

No que respeita às medidas de apoio ao rendimento e equidade, verifica-se, em termos orçamentais, que: 

 Intervenção A.1.1 - Apoio Base para a Sustentabilidade, o orçamento é de aproximadamente 250 
M€/ano. No último quadro os regimes de Pagamento Base e Greening, no seu conjunto, totalizaram 
uma média de cerca de 422 M€/ano; 

 Intervenções A.1.2 - Apoio Associado, totaliza um orçamento de 138 M€/ano. Estes serão aplicados 
pelas intervenções A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.4, A.1.2.5, A.1.2.6, A.1.2.7, A.1.2.8, A.1.2.9 e 
A.1.2.10 com 36%, 28%, 12%, 8%, 3,5%, 0,7%, 1,8%, 7%, 2,5% e 0,4%, respetivamente. O orçamento 
do quadro anterior era próximo do previsto para o futuro, com uma média de 115 M€/ano. Uma 
vez que existirão diversas medidas novas, significa que ocorrerão decréscimos nos orçamentos das 
restantes, nomeadamente nas vacas aleitantes (-13 M€/ano) e nos ovinos e caprinos (-3,4 M€/ano). 
Ocorrerão também aumentos nas restantes existentes (Vacas leiteiras, +2,2 M€/ano; Arroz, +4,8 
M€/ano; Tomate para Indústria, +1 M€/ano); 

 Intervenção A.2.1 - Pagamento aos Pequenos Agricultores, o orçamento situa-se em torno dos 64 
M€/ano. Este orçamento é coerente com as necessidades e os objetivos estabelecidos para a 
intervenção, prevendo-se um aumento muito significativo do número de beneficiários, 
consequência da criação de uma reserva nacional e do processo de convergência interna; 

 Intervenção A.2.2 - Pagamento Redistributivo Complementar, o orçamento situa-se em torno dos 
70 M€/ano. Este orçamento é coerente com as necessidades e os objetivos estabelecidos para a 
intervenção, uma vez que este apoio é de aplicação automática. Haverá um grande aumento do 
orçamento para este pagamento (+163% relativamente a 2020 e +412% relativamente ao início do 
quadro anterior); 

 Intervenção C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais, o orçamento situa-se em torno 
dos 130 M€/ano. Este orçamento é coerente com as necessidades e os objetivos estabelecidos para 
a intervenção, uma vez que este tipo de apoio é de aplicação automática. Realçar que apenas será 
aplicado a partir de 2025. Uma vez que o orçamento se mantém semelhante ao do último quadro, 
e a área elegível por exploração diminui para metade, é esperado que haja um aumento grande do 
número de beneficiários desta ajuda e da respetiva área elegível; 

 Intervenção C.1.2.2 - Pagamento Natura, o orçamento será de 12,6 M€/ano. Este orçamento é 
coerente com as necessidades e os objetivos estabelecidos para a intervenção, uma vez que este 
tipo de apoio é de aplicação automática. 

 

De um modo geral, espera-se que todas as intervenções tenham bons níveis de adesão e concretização, 
uma vez que a maior parte delas são de aplicação automática e não têm quaisquer implicações adicionais. 
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Esta tendência de evolução poderá ser posta em causa pelas reduções previstas nos valores unitários de 
Apoio Base para a Sustentabilidade. 

 Intervenção A.1.1 – O nível de adesão/concretização será bom uma vez que os atuais beneficiários 
continuarão a beneficiar sem implicações adicionais e porque entrarão no sistema novos 
beneficiários ao longo do quadro. Haverá um significativo aumento de área elegível, através da 
criação de uma reserva nacional, o que reduzirá substancialmente o valor unitário, passando de 
uma média de 95 €/ha.ano no último quadro para uma previsão de 80 €/ha.ano. Realça-se para o 
processo de convergência que ocorrerá ao longo do quadro, que levará a que todos os beneficiários 
recebam o mesmo valor unitário, independentemente da sua área e atividade. Estes 
acontecimentos não terão, no nosso entender, qualquer implicação no nível de adesão; 

 Intervenção A.1.2.1 – O nível de adesão/concretização poderia não ser o desejado uma vez que se 
prevê a diminuição do apoio e um aumento do número de animais elegíveis. No novo quadro é de 
esperar uma redução de 129 €/animal para 103 €/animal, o que em situações normais conduziria 
a uma redução do efetivo, no entanto, com o processo de convergência e com a elegibilidade deste 
tipo de explorações relativa aos eco-regimes, o nível de adesão/concretização pode atingir-se; 

 Intervenção A.1.2.2 - O nível de adesão/concretização poderia não ser o desejado uma vez que se 
prevê a diminuição do apoio e um aumento do número de animais elegíveis. No novo quadro é de 
esperar uma redução de 23 €/animal para 21 €/animal, o que em situações normais conduziria a 
uma redução do efetivo, no entanto, com o processo de convergência e com a elegibilidade deste 
tipo de explorações relativa aos eco-regimes, o nível de adesão/concretização pode atingir-se; 

 Intervenção A.1.2.3 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê o 
aumento do apoio (99 €/animal para 113 €/animal) e um consequente aumento do número de 
animais elegíveis. Apesar deste aumento há que ter em atenção o impacto negativo que estes tipos 
de explorações sofrerão devido ao processo de convergência, tendo que procurar compensar as 
quebras de rendimento com eco-regimes e pelo aumento do apoio associado; 

 Intervenção A.1.2.4 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê o 
aumento do apoio (233 €/ha para 387 €/ha) e um consequente aumento da superfície elegível. 
Apesar deste aumento há que ter em atenção o impacto negativo que estes tipos de explorações 
sofrerão devido ao processo de convergência, tendo que procurar compensar as quebras de 
rendimento com eco-regimes e pelo aumento do apoio associado; 

 Intervenção A.1.2.5 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê o 
aumento do apoio (288 €/ha para 360 €/ha) e um consequente aumento da superfície elegível. 
Apesar deste aumento há que ter em atenção o impacto negativo que estes tipos de explorações 
sofrerão devido ao processo de convergência, tendo que procurar compensar as quebras de 
rendimento com eco-regimes e pelo aumento do apoio associado; 

 Intervenção A.1.2.6 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê um 
novo apoio (65 €/ha) para um grupo de culturas que aos dias de hoje, em Portugal, possui uma área 
de produção bastante acima da meta estabelecida; 

 Intervenção A.1.2.7 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê um 
novo apoio (104 €/ha) para um grupo de culturas que aos dias de hoje, em Portugal, possui uma 
área de produção bastante acima da meta estabelecida; 

 Intervenção A.1.2.8 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê um 
novo apoio (200 €/ha) para uma cultura que aos dias de hoje, em Portugal, possui uma área de 
produção bastante acima da meta estabelecida; 

 Intervenção A.1.2.9 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê um 
novo apoio (120 €/ha) para uma cultura que aos dias de hoje em Portugal, possui uma área de 
produção bastante acima da meta estabelecida; 
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 Intervenção A.1.2.10 - O nível de adesão/concretização será o desejado uma vez que se prevê um 
novo apoio (2000 €/ha) para uma atividade que aos dias de hoje, em Portugal, possui uma área de 
produção bastante acima da meta estabelecida; 

 Intervenção A.2.1 – O nível de adesão/concretização prevê-se que seja o estabelecido uma vez que 
haverá um processo de convergência interna e ao mesmo tempo a criação de uma reserva nacional, 
em que se dará prioridade a beneficiários em territórios vulneráveis, beneficiários estes 
tendencialmente de pequenas dimensões; 

 Intervenção A.2.2 – O nível de adesão/concretização será bom uma vez que este tipo de apoio é 
automático, sendo que os atuais beneficiários continuarão a beneficiar sem implicações adicionais 
e porque entrarão, no sistema, novos beneficiários ao longo do período do quadro; 

 Intervenção C.1.2.1 – O nível de adesão/concretização será bom uma vez que este tipo de apoio é 
automático, sendo que os atuais beneficiários continuarão a beneficiar sem implicações adicionais 
e porque entrarão, no sistema, novos beneficiários ao longo do período do quadro. Realça-se para 
a considerável redução da superfície elegível por exploração, que passa de 150 ha para 75 ha; 

 Intervenção C.1.2.2 – O nível de adesão/concretização será bom uma vez que que é um pagamento 
automático. 

No que respeita à distribuição dos apoios, considera-se que, de um modo geral, não haverá neste novo 
período de programação desequilíbrios criados entre tipologias, beneficiários ou regiões, no que diz 
respeito a estas medidas. O processo de convergência interna vem eliminar todos os desequilíbrios que 
existiam entre beneficiários na distribuição de apoios. Contudo, devido à pequena propriedade de algumas 
regiões poderiam criar-se alguns desequilíbrios entre regiões, que podem ser parcialmente compensadas 
pelas alterações propostas para o Pagamento Redistributivo Complementar, que passa a ser aplicado 
apenas às explorações de menor dimensão (< 100 ha) e para a Pequena Agricultura, a partir de 2 hectares. 

 

Ambiente e Clima: 

Os objectivos específicos do OG2 estão intimamente ligados, o que torna muito difícil afectar os montantes 
destinados a cada um dos objectivos específicos, uma vez que as algumas das medidas propostas afectam 
simultaneamente os diferentes OEs. Esta interligação é particularmente evidente nos OE4 e 5. As medidas 
destinadas à adaptação climática passam por uma melhoria das funções do solo e do regadio. Mas estas 
medidas são também centrais no OE5. Para tentar responder a esta questão decidiu-se agregar as verbas 
propostas às medidas que, de uma forma directa, foram desenhadas para fazer face aos desafios colocados 
pelos OE4 e 5. Há muitas outras medidas que poderão ter impacto marginal nestes objectivos. Mas, não 
tendo sido desenhadas para este efeito não é possível avaliar qual a percentagem da sua dotação que 
poderia ser considerada neste exercício.  

No quadro apresentado, e apenas para o sector agrícola, seleccionaram-se as medidas que podem ser 
directamente afectas aos objectivos em causa. Para o sector florestal é ainda mais difícil de fazer este 
exercício, uma vez que a floresta é em si uma actividade com grande impacto na adaptação às alterações 
climáticas e no uso sustentado dos recursos naturais. Para cada medida atribui-se uma classificação de 
acordo com o impacte esperado. O total destas medidas soma um valor de 422.4 milhões de euros. Mas, 
se não se considerar a Produção Integrada, uma vez que o seu impacto benéfico nos OE 4 e 5 é marginal, a 
verba proposta no PEPAC especificamente destinada a melhorar o desempenho da agricultura portuguesa 
na adaptação às alterações climáticas e ao desenvolvimento sustentável e gestão eficiente dos recursos 
solo e água é de apenas 149 milhões de euros, o que é manifestamente pouco considerando os objectivos 
da PAC e as necessidades da agricultura portuguesa. 

 

 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

68 

Dotação prevista no PEPAC em medidas com impacto directo nos OE4 e 5 

Intervenção OE4 OE5 Total (M€) 

PRODI fraco fraco 273,4 

Maneio past. Perm forte forte 63,5 

Fert. Org. forte médio 29,3 

Sementeira directa forte forte 4,5 

Enrelvamento forte forte 11,5 

Uso eficiente da água forte médio 26,3 

Past. Biodiversas forte forte 10,5 

Instalação de sistemas agro-florestais forte forte 3,4 

Total - - 422,4 

Com impacto Forte Forte 149,0 

 

No caso da medida de maneio das pastagens permanentes a verba prevista será suficiente para cobrir de 
grosso modo a actual área de pastagens permanentes declarada. O apoio concedido é aliciante para os 
produtores. A única dúvida é a eficácia real da medida. A mera existência de análises de solo e um plano de 
gestão da pastagem não garante um aumento da produtividade da pastagem e uma melhoria da sua 
biodiversidade. Os serviços de aconselhamento, maioritariamente ligados às associações e organizações de 
agricultores não estão preparados para um aconselhamento especializado nesta área. 

A fertilização orgânica tem um montante indicativo de ajuda de 50 €/ha. O montante atribuído à medida 
poderá acomodar cerca de 500.000 ha. Não será a verba disponível a limitar a adesão, mas sim a 
disponibilidade de estrumes e chorumes distribuídos no território. O desenho da medida é correcto e o 
montante indicativo da medida é ajustado. 

O montante de ajuda à sementeira directa no 1º escalão em regadio é de 114 €/ha e a manutenção da 
palha de 30 €/ha. No sequeiro os montantes são de 60 e 30 € respectivamente. Assim, se apenas os 
agricultores de regadio aderirem e somente em áreas abrangidas no 1º escalão, a área potencial em regadio 
seria de 31.250 ha. Se apenas agricultores em sequeiro se encontrarem dentro da medida a área potencial 
passaria para 50.000 ha. Há muitos agricultores que declaram áreas superiores ao 1º escalão (20 ha), não 
sendo assim previsível que o montante afecto à medida venha a limitar a área potencial de adesão, que foi 
no quadro anterior de 13.578 hectares. A relativamente fraca adesão a esta medida, que actualmente se 
verifica e deverá continuar no próximo quadro, resulta das razões já descritas (grande exigência de apoio 
técnico, elevado risco de grande perda de produção e montante da ajuda) e não da verba prevista. Com os 
níveis de ajuda propostos não se espera uma adesão significativa de novos agricultores. Poderá mesmo 
haver uma redução, nomeadamente nos produtores ligados à produção pecuária, atendendo à tendência 
de adesão à Produção Biológica e a incompatibilidade técnica entre este modo de produção e a sementeira 
direta. 

O enrelvamento tem uma ajuda proposta no 1ºescalão de 105 €/ha. Neste escalão, poderão aderir 109.000 
hectares. Mas se se considerar um aumento muito significativo de culturas permanentes em pomares de 
dimensão média a elevada é expectável que a superfície média por aderente ultrapasse o 1º escalão. Se se 
considerar uma superfície média de 50 ha por aderente o montante a pagar por hectare dará 87,2 €, ou 
seja, o montante previsto na medida poderá abranger perto de 132.000 ha. Atendendo que a área actual 
dos aderentes à medida é de 27.402 ha, a dotação prevista será suficiente. 

As pastagens biodiversas, em função da verba prevista e do montante de ajuda no 1º escalão poderão 
atingir uma área de pelo menos 87.500 ha. Mas se consideramos uma área média de adesão de 100 ha, o 
montante a pagar por ha passará para 78 €. Nesta hipótese o montante previsto na medida permitiria 
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atingir cerca de 135.000 ha. Face à importância das pastagens e do seu potencial de sequestro de carbono 
o montante poderá ser limitante à área de adesão. Mas há que ter em atenção as críticas já feitas a esta 
medida. A ajuda é dada à sementeira. O montante proposto cobre esse custo, o que parece excessivo. A 
medida poderia contemplar dois níveis de actuação. Um primeiro em função da correcção e fertilização do 
solo, de acordo com as necessidades e independentemente de haver sementeira. Este primeiro nível 
poderia ter direito a 50% da ajuda. Um segundo nível para os agricultores que, para além do tratamento do 
solo, procederem à sementeira da pastagem, com 50% do financiamento restante. Esta é uma medida nova, 
mas em função da exigência de semear uma pastagem e o montante de financiamento previsto (generoso 
para as exigências) é natural que se esgote o montante disponível na medida. 

O montante de financiamento para o uso eficiente da água, atendendo à percentagem pequena da área de 
regadio em Portugal, parece adequado. O desenho da medida, nos seus diferentes escalões também é 
ajustado. A descriminação dos apoios entre diferentes tipos de culturas é que não parece adequado nem 
há nenhuma justificação na medida para os valores propostos. A medida tem custos associados que são 
independentes da cultura a que se destina a rega. O risco de quebra de produção por uma dotação 
deficiente, possibilidade que pode sempre ocorrer quando se reduzem as dotações, é que pode variar entre 
culturas. Nesta perspectiva as culturas anuais apresentam potencialmente um risco maior, devido à 
duração do seu ciclo (reduz a possibilidade de se corrigir o erro) e a uma menor profundidade do sistema 
radicular (maior dependência da rega). Há culturas, que pela sua maior tolerância ao stress hídrico, 
apresentam menor risco. Assim, não se percebe porque a ajuda para fruteiras e vinha para uva de mesa 
seja maior. Também não se percebe porque a ajuda para o olival e a uva para vinho seja idêntica à ajuda 
das culturas anuais.  

A instalação de sistemas agro-florestais que tem um grande potencial de apresentar impactos positivos em 
todos os objectivos específicos do OG2 tem uma dotação orçamental que parece escassa. O montante 
previsto nesta medida é de 3,4 M€, e o financiamento é dado a título de compensação a fundo perdido, 
sendo que o montante máximo é de 2 M€ para entidades gestoras de ZIF e de 1 M€ para os restantes 
beneficiários. Assim, o número de candidaturas que podem beneficiar deste apoio será muito escasso. 

A produção integrada passou a ser financiada nos ecorregimes, deixando de ser uma medida agro-
ambiental. A sua adesão no quadro anterior rondou os 722.000 ha, resultado de exigências mínimas da 
medida e níveis de financiamento atractivos. Esta medida foi-o no passado e será no próximo quadro 
principalmente uma medida de apoio ao rendimento. 

Em relação ao modo de produção biológico o montante previsto na medida é de 390,2 M€ o que parece 
ser adequado às expectativas. 

 

Há muitas medidas no PEPAC que de forma directa ou indirecta contribuem para o OE6. Considerando 
apenas as medidas directamente direccionadas para este objectivo, o montante total disponível no PEPAC 
é de 787,5 M€, ou seja, um montante de mais de 5 vezes superior ao destinado a medidas que lidam 
directamente com os OE 4 e 5. Considerando a análise das necessidades no que respeita ao OG2 para o 
Continente, é evidente uma grande desproporcionalidade na atenção e recursos financeiros que o PEPAC 
atribui ao conjunto dos OE4 e 5 e ao OE6. A escassez de solos de qualidade e o seu estado de degradação 
são uma preocupação central do PEPAC, conforme consta do diagnóstico. As alterações climáticas e o 
aumento da frequência das secas são também aspectos em destaque no Diagnóstico. Sem querer diminuir 
a importância da gestão da biodiversidade no território não é aceitável esta diferença de tratamento. 
Atendendo a que muitas das medidas destinadas ao OE6 se sobrepõem em termos de sistemas e territórios 
não será por falta de recursos financeiros que o OE6 não será convenientemente abordado no PEPAC. 
Excepção fica feita à situação já reportada, que nas áreas de sistemas mais intensivos fica a descoberto a 
protecção da biodiversidade por inexistência de medidas direccionadas para estes sistemas. 
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Dotação prevista no PEPAC em medidas directamente destinadas ao OE6 

Intervenção M€ 

Montados e Lameiros 31 

Culturas permanentes e paisagens tradicionais 91,5 

Mosaico agro-florestal 60 

Manutenção de raças autóctones 54,5 

Conservação e melhoramento dos recursos genéticos 37 

Apoio às zonas com condicionantes naturais 390 

Pagamentos rede natura 63 

Planos zonais agro ambientais 23,5 

Gestão do montado por resultados 3,0 

Gestão integrada em zonas críticas 3,5 

Protecção de espécies com estatuto e silvo ambientais 30,5 

Total 787,5 

 

Em termos gerais, considera-se que há falta de ambição do PEPAC relativamente à protecção ambiental, a 
luta contra as alterações climáticas e a adaptação aos seus impactos. Do orçamento proposto os ecoregimes 
representam apenas 12,8% do orçamento PEPAC. O FEADER representa, para o Continente, 36,3% do total 
do PEPAC, sendo que dentro deste valor, as verbas destinadas à gestão ambiental e climática representam 
31,4%, ou seja, 11,4% do total das verbas nos dois pilares. Mas, dentro destas verbas, os recursos previstos 
para o uso eficiente dos recursos naturais (0,8% do total) e em particular do recurso solo, nos aspectos que 
dizem respeito directamente à luta contra a erosão e ao aumento do seu teor em matéria orgânica, são 
ainda mais escassos (0,4% do total). É certo que há um conjunto vasto de medidas suportadas por outras 
verbas que têm algum impacto nos objectivos ambientais. Mas essas medidas tendem a prolongar as 
actividades e tecnologias já em curso e, assim, não poderão ambicionar a melhorias significativas do 
desempenho ambiental do sector. É muito positivo que nos investimentos do PDR, as ajudas a fundo 
perdido nos investimentos com benefício ambiental tenham uma comparticipação a fundo perdido de 80%, 
superior às outras tipologias de investimento. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

O montante previsto para a componente do investimento produtivo-modernização é manifestamente 
desadequado para os objectivos pretendidos e corresponde a um valor de 67 M€ anuais, quando 
comparado com o anterior quadro representa 61% dos compromissos anuais da medida equivalente. 

O apoio aos investimentos não produtivos tem uma dotação anual de 6 M€, superior à dotação anual média 
do período de programação anterior (cerca de 5 M€) que foi apenas comprometida em cerca de dois terços. 

No caso da intervenção de desempenho ambiental, não há histórico anterior nem metas definidas. 

No âmbito da intervenção de investimento produtivo-modernização, de acordo com dados relativos ao 
período anterior, irá haver um excesso de procura face à dotação havendo por isso uma seleção muito 
apertada, razão pela qual os critérios de mérito dos projectos terão grande importância. Neste sentido, 
para o cumprimento do OE8 (desenvolvimento local e regional), deverão existir dotações regionalizadas. 

A não existência de padrões regionais de elegibilidade e montantes de dotação regional pode constituir 
uma falha no objectivo de minimização dos desequilíbrios regionais. 

No que toca ao valor anual disponível para o prémio de instalação de jovens agricultores, o que está 
definido é cerca de 68,9% do que existia na programação do anterior quadro e fica em 90% do valor anual 
que foi contratado e por isso consideramos ser desadequado. O valor anual previsto para a primeira 
instalação era de 24 M€, foi contratado 16,9 M€ e neste momento está previsto 15 M€ anuais. Chamamos 
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a atenção de que no anterior quadro existiu uma grande procura por parte de jovens de apoios para a 
instalação e investimento, tendo havido uma grande proporção de projectos de investimento sem dotação 
financeira fazendo com que o prémio deixasse de ser interessante, pois não havia o apoio complementar 
ao investimento. Para além deste aspecto, como referimos consideramos que o prémio base de 20.000 € 
para a instalação é reduzido face aos custos de contexto e que deveria ser aumentado. 

No que se refere à dotação referente à componente do investimento na exploração agrícola de jovens 
agricultores, esta foi aumentada para 30 M€ anuais em vez dos 24 M€ do último quadro o que é positivo, 
sendo no entanto ainda desadequado para a procura. Como referido, deverá ser acompanhado pelo 
aumento do valor do prémio à instalação de cada jovem e pela respectiva dotação global, bem como pela 
definição de critérios de mérito adequados quer face à procura, quer face à localização regional, para 
garantir maior coesão territorial. 

 

Bioeconomia: 

O valor financeiro previsto para a componente de apoio à Bioeconomia - Modernização fica aquém dos 
compromissos do último período de programação, pois prevê 22,6 M€ anuais, quando no anterior quadro 
este valor foi de 33 M€. O valor previsto representa assim apenas 68% do programado e 84% do 
comprometido do último quadro. Poderá assim ter bons níveis de adesão e de concretização, mas 
insuficientes para o desejado. 

Salienta-se que não se conhece ainda o acordo de delimitação entre fundos, fundamental para se perceber 
a forma de transição de projectos entre o FEADER e FEDER no que diz respeito à agroindústria que será um 
elemento muito relevante nesta análise. 

Na medida da melhoria do desempenho ambiental existe uma dotação de 7,6 M€ anuais cuja 
adequabilidade relativamente aos seus os objectivos não conseguimos avaliar, pois estes não são 
conhecidos. Dadas as expectativas do mercado face a consumo de produtos sustentáveis consideramos que 
esta intervenção poderá ter boa adesão. Contudo, parece-nos que o montante para esta intervenção foi 
subtraído da dotação para a componente de modernização, quando será destinada a cumprir requisitos 
cujo retorno será a médio-longo prazo e alguns deles ainda sem mais valia no mercado e por isso a redução 
na modernização será um travão para a competitividade. 

 

Medidas Florestais: 

No que se refere à alocação orçamental ao conjunto das medidas florestais, destaca-se que as intervenções 
C3.2.1, C3.2.2 e C3.2.4 totalizam um orçamento de 139,4 M€, enquanto que a intervenção C3.2.8 apresenta 
um orçamento de 7,8 M€, que representa apenas 5,6% do montante atribuído aos investimentos em 
florestação. Deste modo, parece-nos mal distribuída a alocação de recursos orçamentais entre a 
intervenção de florestação e a intervenção de manutenção desses investimentos da florestação ao longo 
do tempo. 

O orçamento alocado à intervenção C3.2.2 representa apenas 1,24% do total para a intervenção C3.2 
correspondendo 3,4M€ para o período 2023-2029. Este montante não é coerente com a identificação das 
necessidades de intervenção nas zonas do interior centro e sul, onde os sistemas agroflorestais são a 
principal alternativa de ocupação do território com vista à garantia do desenvolvimento socioeconómico 
destas regiões. 
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Intervenções Florestais Me % 

C.3.2.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não-agrícolas 69,7 25,29% 

C.3.2.2 - Instalação de Sistemas Agroflorestais 3,4 1,24% 

C.3.2.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos 45,6 16,54% 

C.3.2.4 - Restabelecimento da Floresta afetada por agentes Bióticos e Abióticos ou 
por acontecimentos catastróficos 

66,3 24,05% 

C.3.2.5 - Promoção dos Serviços de Ecossistemas 64,7 23,50% 

C.3.2.6 - Melhoria do valor Económico das Florestas / Melhoria da Resiliência e valor 
Ambiental das florestas 

15,2 5,51% 

C.3.2.7 - Gestão da Fauna Selvagem 2,8 1,01% 

C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 7,8 2,85% 

Total 275,5 100% 

 

As despesas elegíveis previstas em cada intervenção estão muito em linha com os anteriores programas de 
apoio ao investimento florestal, nomeadamente, do PDR2020, tendo por isso herdado algumas das lacunas 
de despesas elegíveis identificadas em programas anteriores, como sejam: 

 Custos com a revisão do PGF já aprovado, na sequência de atualização de programas setoriais de 
nível superior (nomeadamente, dos PROF), condicionante à colmatação da necessidade COE8N5 - 
Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista económico e geradora de 
bens públicos ambientais/paisagem/lazer; 

 Custos com a abertura de novos pontos de acumulação de água (pequenas barragens de terra) – 
apenas elegível na intervenção C3.2.3 para investimentos com escala territorial relevante. A 
omissão desta despesa elegível irá condicionar o cumprimento das necessidades identificadas, 
nomeadamente, a necessidade PTOE4N1 - Aumentar a resiliência dos sistemas de produção 
agrícolas e florestais aos impactos adversos das alterações climáticas, designadamente de eventos 
climáticos extremos; 

 Custos com a obtenção de certificado de gestão florestal (nomeadamente de certificação de 
serviços dos ecossistemas), atualmente apenas elegível na intervenção C3.2.6, que condicionará a 
resposta à necessidade COE8N5 - Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto 
de vista económico e geradora de bens públicos ambientais/paisagem/lazer; 

 Custos com a instalação de vedações/cercas para compatibilização dos investimentos florestais 
com a ocorrência de fauna selvagem, sendo este investimento omisso nas intervenções C3.2.2, 
C3.2.5 e C3.2.6. De facto, uma das principais causas de percas nos investimentos florestais 
realizados em propriedades privadas (inseridas ou não no regime cinegético) diz respeito à 
presença de fauna selvagem, pelo que a elegibilidade de vedações/cercas deverá ser considerada 
em todas as intervenções que promovam a florestação ou beneficiação de povoamentos florestais. 
A não previsão destas despesas irá condicionar a colmatação das necessidades PTOE4N1, COE6N4 
e COE8N5. 

Não obstante, o PEPAC prevê algumas novidades em termos de despesas elegíveis nas intervenções 
florestais com muita relevância na sustentabilidade dos investimentos, como sejam: 

 A elegibilidade dos custos com a instalação de sistemas de rega, que promoverá o cumprimento da 
necessidade PTOE4N1 - Aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e florestais aos 
impactos adversos das alterações climáticas, designadamente de eventos climáticos extremos. 
Contudo, não sendo apoiados os investimentos com a abertura de pontos de acumulação de água 
superficial, parece-nos que a mesma necessidade ficará comprometida; 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

73 

 Os custos com a elaboração de projetos RJAAR, que promoverá a colmatação da necessidade 
COE8N5 - Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista económico e 
geradora de bens públicos ambientais/paisagem/lazer. 

De uma maneira geral, as despesas elegíveis estão direcionadas para as necessidades identificadas em cada 
intervenção. 

 

Fazendo uma comparação entre as dotações disponíveis no âmbito do PEPAC para as intervenções 
florestais e as dotações equivalentes no âmbito do PDR 2020 (versão Outubro 2021), considera-se que, de 
uma maneira global, as intervenções florestais definidas no PEPAC apresentam uma diminuição da dotação 
financeira de cerca de 49% face o montante de programação do PDR2020. A dotação prevista no PEPAC 
para todas as intervenções florestais é inferior à respetiva dotação do PDR2020: 

M€ PEPAC PDR2020 Δ 

C.3.2.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não-agrícolas 69,7 25,29% 174,0 32,4% -104,3 -60% 

C.3.2.2 - Instalação de Sistemas Agroflorestais 3,4 1,24% 6,2 1,2% -2,8 -46% 

C.3.2.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos 
e Abióticos 

45,6 16,54% 117,9 22,0% -72,3 -61% 

C.3.2.4 - Restabelecimento da Floresta afetada por 
agentes Bióticos e Abióticos ou por acontecimentos 
catastróficos 

66,3 24,05% 106,6 19,9% -40,3 -38% 

C.3.2.5 - Promoção dos Serviços de Ecossistemas 64,7 23,50% 102,7 19,1% -38,0 -37% 

C.3.2.6 - Melhoria do valor Económico das Florestas / 
Melhoria da Resiliência e valor Ambiental das florestas 

15,2 5,51% 24,9 4,6% -9,7 -39% 

C.3.2.7 - Gestão da Fauna Selvagem 2,8 1,01% 4,1 0,8% -1,3 -32% 

C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à 
manutenção de investimentos florestais 

7,8 2,85%  0,0% 7,8  

Total 275,5 100% 536,5 100% -261,0 -49% 

 

O PDR2020 demonstrou que para as intervenções florestais, com as dotações previstas, as taxas de 
adesão/compromisso foram muito elevadas, apesar da taxa de compromisso das medidas florestais ser 
inferior à taxa de compromisso global do PDR2020. Por outro lado, as taxas de execução nas medidas 
florestais foram significativamente baixas, devido sobretudo a questões relacionadas com a carga 
burocrática associada aos pedidos de pagamento e inoperacionalidade nos processos de análise e 
fiscalização dos mesmos. 

Deste modo, dada a diminuição notória da dotação financeira prevista no PEPAC para as intervenções 
florestais, é expectável que haja bons níveis de adesão aos anúncios de abertura, correndo-se 
eventualmente o risco das dotações previstas ficarem logo “extintas” nos primeiros anos de implementação 
do PEPAC. Contudo, se não forem acauteladas medidas de diminuição da burocracia associada à elaboração 
e análise de pedidos de pagamento, o risco das taxas de execução serem igualmente baixas é também 
elevado. 

 

As baixas dotações previstas no PEPAC para as medidas florestais poderão resultar na inexistência de 
anúncios de candidatura em todos os anos de programação, contrariando assim alguns objetivos 
específicos que necessitam de uma aplicação continuada e integrada no tempo e espaço dos investimentos 
florestais (OE4, OE5, OE6, OE8). 
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Concretamente, a intervenção C3.2.5, que regista uma diminuição na dotação do PEPAC de 19% face ao 
PDR2020, sendo a intervenção com mais importância no cumprimento desses objetivos e aquela que 
historicamente regista maiores níveis de adesão, deveria apresentar não uma quebra de dotação mas um 
reforço no mesmo. 

As intervenções associadas à prevenção de riscos (bióticos e abióticos) e ao restabelecimento e 
recuperação de áreas afetadas são, no seu conjunto, aquelas que contemplam a maior disponibilidade 
orçamental nas intervenções florestais (40,6% do total). Estas intervenções apresentam-se sobretudo 
vocacionadas para aplicação em áreas com escala territorial relevante, promovendo assim beneficiários 
coletivos e que promovam uma gestão conjunta (ZIF’s, UGF’s, associações de produtores, de baldios, 
municípios, etc), podendo os proprietários individuais ver-se limitados ao acesso destas intervenções. 

 

Regadio: 

O Plano Financeiro do PEPAC prevê a alocação de um orçamento global de 100 milhões de euros de despesa 
pública para o conjunto de intervenções do Regadios Coletivos Sustentáveis, valor este que representa 
apenas 4,8% da Despesa Pública total orçamentada para o Desenvolvimento Rural e 1,5% da despesa 
pública total do PEPAC. O plano financeiro disponibilizado prevê 36 milhões de euros para a medida D.3.1 
Desenvolvimento do regadio sustentável, sendo os restantes 64 milhões de euros atribuídos à medida D.3.2 
– Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes. Esta distribuiçao dos montantes entre as duas 
medidas segue a proporção verificada no atual quadro (PDR2020), reservando um vlaor maior para a 
melhoria da suatentabilidade dos regadios existentes face ao elevado número de aproveitamentos 
hidroagrícolas que foram construídos nos anos 60 e 70 e que carecem de investimentos de modernização 
consideráveis. 

Atendendo à importância que o regadio assume na sustentabilidade e competitividade da agricultura 
nacional, e tendo em consideração o elevado número de Objetivos Específicos/Necessidades da PAC para 
os quais as intervenções em análise contribuem, parece-nos que a dotação financeira prevista para os 
regadios coletivos sustentáveis é pouco ambiciosa e insuficiente para responder adequadamente às 
necessidades identificadas a nível nacional. 

No âmbito do “Contributo para uma Estratégia Nacional para o Regadio”, preparado em 2019 pela 
Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG), foram identificados um conjunto de investimentos 
públicos a realizar nos regadios coletivos, no período entre 2021 e 2027, que se estimaram em 1.650 
milhões de euros. Deste valor cerca de 1.363 milhões de euros consistem em investimentos que, em nosso 
entender, possuem elegibilidade no âmbito das intervenções dos Regadios Coletivos Sustentáveis 
propostas pelo PEPAC (ver tabela abaixo).  

Estratégia Nacional para o Regadio - FENAREG 
Valor de Investimento 

Estimado (M€) 

Novas áreas de regadio (excluindo A.H. do Crato)* 865,03 

Recuperação e Modernização de A.H. existentes 436,72 

Produção/utilização de energia renovável nos A.H. 50,00 

Elaboração de uma norma de regadio sustentável 0,50 

Compatibilização dos A.H. existentes com os instrumentos de 
ordenamento do território e áreas ambientalmente sensíveis 

11,00 

TOTAL 1.363,25 

Nota: o A.H. do Crato obteve financiamento junto do PRR em 2021. Os valores das novas áreas de 
regadio não incluem os que foram objeto de financiamento via Plano Nacional de Regadios. 
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É certo que os valores acima apresentados constituem estimativas meramente indicativas e pressupõem a 
existência de outras origens de financiamento para além do FEADER. No entanto, permitem identificar a 
reduzida ambição na dotação financeira atribuída para o conjunto de intervenções associadas ao Regadio 
Coletivo Sustentável, que representa apenas 7,3% nas necessidades de investimento publico estimadas 
pela FENAREG até 2027. 

Em 2018, o Governo Português aprovou o Programa Nacional de Regadios, a concretizar até 2023, que 
considerava um conjunto de investimentos em novos regadios e na modernização e reabilitação de 
regadios existentes num montante total de 534 milhões de euros, dos quais 267 milhões de euros foram 
financiados pelo PDR2020. Desta forma, verifica-se que a dotação do PEPAC para as medidas de regadio 
coletivo sustentável é menos de metade da verba do PDR2020 atribuída ao financiamento do Programa 
Nacional de Regadios. Refira-se ainda que muitos dos projetos candidatos ao referido programa não foram 
aprovados por falta de dotação financeira.  

Por fim, refere-se ainda o Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI), apresentado pelo governo 
Português em 2030, prevê dois programas de investimentos na área temática do regadio com um valor 
total de 750 milhões de euros, a realizar entre 2021 e 2030, dos quais 350 milhões de euros se destinam à 
Revitalização do regadio existente: reabilitação e modernização de infraestruturas hidráulicas e 400 
milhões de euros se destinam a aumento das áreas regadas. No âmbito das fontes de financiamento 
preconizadas pelo PNI, encontra-se o FEADER, pelo que voltamos a verificar que as dotações orçamentais 
previstas para o regadio coletivo no PEPAC são reduzidas face aos investimentos que se pretendem efetuar 
(apenas 13% dos investimentos preconizados para o regadio no PNI). 

 

No que se refere à elegibilidade das despesas, em nosso entender as despesas elegíveis no conjunto de 
intervenções do PEPAC direcionadas para o Regadio Coletivo encontram-se direcionadas para as 
necessidades identificadas, e bastante alinhadas com as medidas correspondentes que existiam nos 
anteriores períodos de programação. Aliás, a lista de despesas elegíveis apresentada nas fichas de medida 
de cada uma das intervenções é mais abrangente no PEPAC do que era no PDR2020, incluindo ou 
particularizando algumas tipologias de despesas, tornando as medidas mais abrangentes. Do conjunto de 
despesas elegíveis que foram adicionadas face ao anterior período de programação, destacam-se a 
instalação de centrais e equipamentos que visem a produção de energias renováveis, obras relacionadas 
com o cumprimento de caudais ecológicos, a compra de terras para a criação de áreas destinadas à 
preservação do ambiente e a implementação de novas tecnologias e sistemas de informação geográfica. 
Estas novas despesas elegíveis destacam ainda mais o contributo que se pretende das intervenções para as 
necessidades identificadas de eficiência hídrica e energética e da promoção da biodiversidade. 

 

Em termos comparativos com o período de programação anterior, a dotação financeira definida no PEPAC 
para o conjunto das três intervenções associadas aos Regadio Coletivos Sustentáveis é de apenas 100 
milhões de euros de despesa pública, valor este que corresponde a uma redução de 74% face ao montante 
que foi assignado às medidas correspondentes do PDR2020. Em nosso entender esta redução é muito 
penalizadora do impacto que estas intervenções poderão ter, tanto para os objetivo específicos da PAC 
como na resposta às necessidades identificadas. Veja-se o que anteriormente foi referido relativamente ao 
peso reduzido da dotação destas intervenções face às necessidades de investimento elencadas no PNI e na 
Estratégia para o regadio da FENAREG.  

Na tabela seguinte apresenta-se uma comparação entre o PEPAC e os dois períodos de programação 
anteriores (PRODER e PDR2020), no que respeita, não só às dotações financeiras atribuídas às intervenções 
de apoio aos Regadios coletivos, mas também à execução financeira das medidas: 
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Total das Intervenções dos Regadios Coletivos (M€) PRODER PDR2020* PEPAC 

Despesa Pública orçamentada no Programa 464,6 384,8 100,0 

Investimento total apresentado nas candidaturas submetidas 714,0 703,2 - 

Despesa pública aprovada 535,3 373,4 - 

Despesa pública paga 414,9 163,2 - 

Taxa de compromisso (%) 115% 97% - 

Taxa de execução (%) 77% 44% - 

Nota: * - Valores de candidaturas até 31/12/2020 e Despesa Pública Aprovada e Paga a 31/10/2021. 

 

Como se pode verificar, a despesa pública orçamentada tem vindo a reduzir-se ao longo dos últimos 
períodos de programação, embora a redução do PDR2020 para o PEPAC seja bastante mais evidente 
(redução de 17% do PRODER para o PDR2020 versus 74% dos PDR2020 para o PEPAC). Aliás, se levarmos 
em consideração o peso das dotações financeiras atribuídas ás intervenções que apoiam os regadios 
coletivos no total da despesa pública atribuída ao Desenvolvimento Rural, verifica-se que o mesmo tem 
vindo a decrescer nos últimos quadros, evidenciando a redução da importância que tem vindo a ser 
atribuída a este tipo de intervenções: 

 PRODER PDR2020* PEPAC 

Peso dos Regadios coletivos no Orçamento para o 
Desenvolvimento Rural - Continente 

11,1% 7,2% 4,8% 

Nota: * Excluindo os apoios ao investimento "Next Generation". 

 

Um outro aspeto relevante diz respeito ao montante de investimento total apresentado nas candidaturas 
submetidas, que rondou, nos dois últimos períodos de programação os 700 milhões de euros. Se é certo 
que parte destes investimentos poderão não ter sido considerados como elegíveis em sede de análise das 
candidaturas, existe um montante importante de investimento que correspondeu a candidaturas que não 
obtiveram dotação financeira suficiente para serem apoiadas, isto apesar das dotações orçamentadas nos 
dois PDR anteriores serem significativamente mais elevadas que a prevista no âmbito do PEPAC. Refira-se 
ainda as elevadas taxas de compromisso verificadas, que manifestam a forte adesão às intervenções nos 
quadros anteriores. 

Tal como nos períodos de programação anteriores, os apoios têm sido concedidos como incentivo não 
reembolsável. 

Assim, podemos concluir que, face aos anteriores períodos de programação, as intervenções dos Regadios 
Coletivos Sustentáveis no PEPAC tiveram uma redução muito significativa das suas dotações financeiras, 
embora as necessidades de investimento no regadio coletivo se mantenham muito elevadas, pelo que é 
espectável que se mantenham bons níveis de adesão e de concretização, embora se preveja que as 
dotações previstas não sejam suficientes para que estas intervenções abranjam uma parte significativa dos 
investimentos necessários e que, por essa razão, os impactos das mesmas venham a ser mais limitados. 

 

Por último, parece-nos que a reduzida dotação orçamental atribuída ao conjunto de intervenções dos 
Regadios Coletivos Sustentáveis, ira resultar num elevado número de candidaturas que não irão ser 
aprovadas por falta de dotação financeira, comprometendo em muito os efeitos que estas intervenções 
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poderiam ter no cumprimento dos vários Objetivos Específicos da PAC a que as mesmas se encontra 
associadas. Aliás esta situação foi já bem patente no anterior período de programação (PDR2020), em que 
logo no primeiro concurso da operação 3.4.2 Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes, com uma 
dotação de 120 milhões de euros (valor que excede já a dotação total do PEPAC para o conjunto das 
intervenções dos regadios coletivos!), foram apresentadas 96 propostas de intervenção em infraestruturas 
de 31 aproveitamentos hidroagrícolas, que totalizavam um montante global de investimento de 445,6 
milhões de euros, tendo obrigado a DGADR a avaliar os diferentes projetos de acordo com a sua urgência 
de intervenção de forma a atribuir a dotação financeira do concurso.  

De facto, as três intervenções possuem todas uma taxa de apoio de 100% em regime de subvenção não 
reembolsável, o que significa que a medida apenas conseguirá apoiar 100 milhões de euros de 
investimentos em regadios coletivos, drenagem e estruturação fundiária, valor este que será facilmente 
ultrapassado com um reduzido número de candidaturas, o que poderá levar a desequilíbrios entre regiões.  

Neste sentido, somos da opinião que as dotações financeiras atribuídas às intervenções dos Regadios 
Coletivos Sustentáveis não são suficientes para garantir a necessária efetividade da medida em termos de 
objetivos a atingir e evitar desequilíbrios entre regiões. Assim, face à importância que o regadio possui para 
a sustentabilidade e competitividade de uma parte considerável das explorações agrícolas nacionais, e às 
fortes necessidades de investimento que os regadios coletivos necessitam (evidenciado tanto a nível no PNI 
como dos diferentes estudos e estratégias de regadio efetuadas) perece-nos que a dotação a atribuir ás 
intervenções dos regadios coletivos sustentáveis, no âmbito do PEPAC, deveria ser reforçada face ás 
dotações que se encontravam previstas no PDR2020 para as medidas similares ou, pelo menos, mantida no 
mesmo nível (nunca reduzida em 75%). 

Importa ainda referir que, face às medidas similares previstas no PDR2020, as intervenções do PEPAC são 
mais abrangentes, incluindo um conjunto de novos custos elegíveis, de onde se destacam os equipamentos 
de produção de energias renováveis e a compra de terras para a criação de áreas destinadas à proteção do 
ambiente, o que reforça um aumento e não uma redução da dotação financeira assignada às intervenções. 

 

Organização da Produção: 

No âmbito do PDR 2020, os montantes programado e comprometido para a intervenção relativa à 
organização da produção foram, em termos anuais, de 538.000 € e de 437.000 €, respectivamente, estando 
agora previstos no PEPAC 800.000 € em todos os anos, à excepção do último que terá uma dotação de 
600.000 €. Parece-nos, assim, que esta dotação é adequada. 

Quanto à medida de apoio à criação de organizações interprofissionais, a dotações anuais no PDR 2020 
foram de 88.000 € de programação e de 75.000 € de compromisso, sendo o montante previsto no PEPAC 
de 300.000 € anuais, havendo portanto um reforço da dotação da intervenção. 

No que se refere às outras formas de cooperação, o valor anual previsto no PEPAC é de 3 M€, não havendo 
termo de comparação no anterior período de programação. 

Face à concretização destes apoios no âmbito do PDR 2020, consideramos que poderá haver uma adesão 
significativa no que diz respeito às intervenções Criação de agrupamentos e organizações de produtores e 
Organizações Interprofissionais. 

O facto de se prever que estas intervenções sejam complementares às intervenções equivalentes no âmbito 
do programa das frutas e hortícolas poderá reduzir os desequilíbrios entre tipologias de beneficiários e 
regiões. 
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Promoção: 

A alocação orçamental à intervenção C.4.3.1 será de 1,4 M€ para o período 2023-2027, cerca de 0,3 
M€/ano. Este montante é semelhante em termos globais ao previsto no âmbito do PDR 2020 (1,42 M€), 
sendo, por isso, relativamente mais elevado em termos anuais. 

No PDR 2020 esta medida teve uma utilização muito reduzida, com apenas 17 projectos apoiados e uma 
taxa de compromisso de apenas 40% (a final de Outubro de 2021), sendo a taxa de execução de somente 
2% (pagamentos de 26.767 €). 

Considera-se que o facto desta intervenção deixar de estar incluída nos apoios LEADER poderá potenciar 
uma maior dinâmica de execução, que permita a utilização desta dotação orçamental. 

 

Gestão de Risco: 

A componente C.4.1 do PEPAC, denominada “Gestão de Riscos” tem uma alocação orçamental total de 
100,5 M€ a repartir pelas quatro intervenções e pelos cinco anos de duração do período de programação. 

A principal fracção deste montante destina-se à intervenção C.4.1.1 – Seguros, com 65 M€, repartidos 
equitativamente pelos anos 2023 a 2027 (13 M€/ano). Sendo esta intervenção muito semelhante à 
actualmente existente no PDR 2020 (embora a equivalência de elegibilidades não seja clara), faz sentido 
estabelecer uma comparação entre os orçamentos dos dois instrumentos. No PDR 2020 a medida Seguros 
tem uma dotação total de perto de 83 M€, tendo até final de 2020 uma execução de cerca de 50 M€ (média 
de cerca de 7 M€/ano desde 2014). No ano de 2020 a execução foi de 10 M€. Desta forma, a dotação anual 
de 13 M€ a atribuir no âmbito do PEPAC parece adequada ou mesmo um pouco sobredimensionada para 
as necessidades actuais do sistema de seguros agrícolas. 

A intervenção C.4.1.2 – Prevenção de calamidades e catástrofes naturais – tem uma dotação de 12,5 M€, 
correspondendo a 2,5 M€/ano. A sua abertura, tal como no âmbito do PDR 2020, está dependente de 
abertura de concursos específicos para determinadas situações, tendo sido abertos dois concursos no PDR 
2020 para fazer face à Xylella fastidiosa, cada um com uma dotação de 2 M€. Desta forma, a dotação da 
intervenção está muito condicionada à ocorrência de eventos que determinem a abertura de concursos e 
à severidade dos riscos a combater. Tendo em conta a experiência do PDR 2020, a dotação prevista parece 
adequada, podendo ser necessário revê-la se justificado. 

O mesmo acontece com a intervenção C.4.1.3 – Restabelecimento potencial produtivo – para a qual a 
dotação de 12 M€ pode vir a revelar-se excessiva ou insuficiente, em função do número e gravidade das 
ocorrências que vierem a suscitar a sua utilização através da abertura de concursos. No PDR 2020 foram 
abertos entre 2016 e 2021 18 concursos (média de 3 por ano), sendo a dotação da medida de perto de 54 
M€ (média de 3 M€ por concurso). Desta forma, pode considerar-se que a dotação prevista no âmbito do 
PEPAC é, aparentemente, insuficiente para uma procura similar à verificada no PDR 2020. 

Por último, a intervenção relativa ao Fundo de Emergência Rural (C.4.1.4) terá uma dotação de 11 M€. 
Sendo esta uma intervenção nova, sem paralelo no PDR 2020, e não sendo conhecidos os detalhes relativos 
ao funcionamento e acesso ao Fundo de Emergência Rural, não nos é possível fazer uma apreciação 
objectiva sobre esta dotação. Contudo, tal como na intervenção anterior, o recurso a esta intervenção 
dependerá da ocorrência de situações passíveis de apoio, pelo que esta dotação poderá ser excessiva ou 
insuficiente. 

 

Conhecimento: 

A dotação orçamental afecta às intervenções integrantes da área C.5, de acordo com o plano financeiro 
fornecido, é de 42,9 M€ para o período de programação, divididos da seguinte forma:  
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 22,5 M€ para a intervenção C.5.1; 

 9,8 M€ para a intervenção C.5.2; 

 10,1 M€ para a intervenção C.5.3; 

 0,5 M€ para a intervenção C.5.4. 

Esta distribuição financeira é claramente desequilibrada quanto à intervenção C.5.4, sendo que, ao longo 
de todo o período, os 0,5 M€ serão necessariamente insuficientes para apoiar a investigação no 
conhecimento agroambiental e climático. Assim, parece urgente que a distribuição de fundos a esta 
intervenção seja revista.  

Para medida C.5.1 existe uma estipulação de limite de apoio de 300.000€, o que significa que a intervenção 
terá dotação suficiente para, no mínimo, 75 grupos operacionais. De acordo com a experiência do PDR2020, 
deverão ser mais, uma vez que houve muitas candidaturas de valores inferiores, podendo-se assumir será 
possível um apoio à investigação aplicada, por via desta intervenção, com a tipologia semelhante à que 
existia antes, apesar de ter uma forte redução de dotação (-26%) e, logo, menos impacto.  

Para a medida C.5.2 o apoio será sob a forma de custos simplificados, apesar de não serem apresentadas 
quaisquer outras referências sobre a forma de obtenção de apoio.  

Para a intervenção C.5.3, existe um limite de valor por formação, por conselheiro formado e por entidade 
candidata. De forma geral, serão apoiadas no mínimo 6 entidades, esperando-se, no entanto, muito mais; 
e assumindo que o número de conselheiros não será muito elevado, será possível realizar 1.300 a 2.500 
formações. Estes valores parecem abundantes e com capacidade de criar o impacto desejado. 

Na intervenção C.5.4 apenas se refere que o montante de apoio será calculado em função do montante 
anual médio anual do apoio ao rendimento base. Não fincando muito esclarecida a forma de 
funcionamento, fica claro que a baixa dotação atribuída não permitirá que haja muitas actividades, sob 
pena de ter uma situação em que baixos valores unitários trazem pouco interesse para estas iniciativas. 

De forma geral, considera-se que as despesas previstas consubstanciam as tipologias de actividades 
necessárias para que se atinjam os objectivos estabelecidos. 

 

Uma análise comparativa com o anterior período de programação permite verificar que, de acordo com o 
Relatório de Execução do PDR2020 de 2020, a dotação para a medida 1.0.1 – Grupos Operacionais esgotou-
se com 949 candidaturas aprovadas e 503 não analisadas por falta de dotação. Assim, pode-se esperar que 
a redução de dotação que se referiu anteriormente leve a que uma maior percentagem das intenções de 
iniciativas deste tipo não encontre cabimento na dotação orçamental, para a intervenção C.5.1. 

No caso da intervenção C.5.2., a dotação total, de 9,8 M€, representa um aumento significativo face à 
medida 2.1.1 – Ações de Formação. No entanto, com uma despesa pública de 4,6 M€, o PDR2020 viu a sua 
medida esgotada com 37 candidaturas financiadas, apesar de terem ficado 131 candidaturas aprovadas 
sem dotação. Assim, pode esperar-se que haja candidaturas suficientes para utilizar toda a dotação prevista 
nesta intervenção. 

A intervenção C.5.3. vem cumprir os mesmos propósitos no PEPAC que um conjunto de medidas do 
PDR2020 pretendia abordar, nomeadamente: 2.1.4 – Ações de Informação; 2.2.1 – Apoio ao Fornecimento 
de Serviços de Aconselhamento Agrícola e Florestal; 2.2.2 – Apoio à Criação de Serviços de 
Aconselhamento; 2.2.3 – Apoio à Formação de Conselheiros das Entidades Prestadoras de Serviços de 
Aconselhamento. Estas quatro medidas tinham executado, até final de 2020, um total de 20,5 M€. Assim, 
parecem reduzidos os 10,1 M€ projectados no âmbito do PEPAC, para atingir objectivos semelhantes. 
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Finalmente, a intervenção C.5.4 não tinha paralelo no período anterior, pelo que não é possível fazer uma 
comparação semelhante. No entanto, como se referiu anteriormente, a dotação de 0,5 M€ parece 
claramente insuficiente. 

 

Frutas e Hortícolas: 

Para o Programa Nacional das Frutas e Produtos Hortícolas não existem dotações financeiras específicas 
para os POs, pois estes dependem da dimensão do volume de negócio de cada OP. 

Em termos de alocação de recursos orçamentais, é de referir que a componente nacional do Orçamento de 
Estado, que era complementar ao orçamento comunitário, deixou de existir devido ao aumento do grau de 
organização em Portugal. Importava garantir que esta avaliação fosse feita não para a média nacional, mas 
de forma diferenciada para as diversas regiões, beneficiando aquelas em que o grau de organização ainda 
seja baixo. 

Considera-se ainda que deverão ser tidas em conta as questões do reconhecimento das OPs, que deviam 
ser de âmbito regional para serem equilibradas e abrangentes, uma vez que algumas regiões não terão 
acesso a este tipo de fundos pela dificuldade de poder criar OPs com as regras actuais. 

 

Vitivinicultura: 

O financiamento do Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola previsto vem na continuidade do apoio 
inicialmente previsto, no âmbito da OCM vitivinícola. Portugal definiu as medidas a aplicar entre as várias 
medidas disponíveis no pacote comunitário. A alocação do orçamento em cada medida tem sido definida 
pelas intenções de investimento dos operadores do sector, o que nos parece correcto. 

 

Apicultura: 

As dotações previstas para a globalidade do programa B.2 Programa Nacional para apoio ao sector da 
Apicultura para o período 2023-2027 (22 M€) são, em termos médios anuais, ligeiramente superiores às 
definidas para o Programa Apícola Nacional 2020-2022 (10,5 M€). 

De facto, no PAN 2020-2022 está orçamentado um valor anual de 3,5 M€ para o ano de 2020 e de 4,4 M€ 
para os anos 2021 e 2022, resultado do reforço orçamental publicado pela Portaria n.º 122-B/2021 de 17 
de junho, sendo que no PEPAC esse valor se mantém nos 4,4 M€/ano, o que significa que o PEPAC prevê a 
manutenção do orçamento global das intervenções do setor apícola face o programa anterior. 

No âmbito do PDR2020 existia apenas uma medida (7.12.1) que assumia um apoio agroambiental à 
apicultura, que não consta do PEPAC, com uma dotação orçamental inicial de 89 mil euros, tendo-se 
contratado despesa no valor de 103 mil euros. Assim, o setor apícola beneficiou de programas que 
totalizaram 12,4 M€ de dotação financeira. 

Face a afetação financeira anual indicativa constante nas fichas setoriais do PEPAC (versão entregue na CE), 
e comparativamente ao orçamento previsto no PAN 2020-2022 (com o reforço orçamental de 2021 e 2022), 
denota-se um decréscimo de 12% na dotação financeira das intervenções B2 do PEPAC face aquela prevista 
no PAN 2020-2022, com incidência em todas as intervenções com exceção na intervenção B2.1 “Assistência 
Técnica”, onde se regista um acréscimo de 9% na dotação PEPAC face aquela prevista no PAN. 

A diminuição da dotação prevista no PEPAC face o reforço efetuado ao PAN 2020-2022 não é contudo 
compreensivel, dada a manutenção das mesmas intervenções e da mesma (ou maior) expectativa de 
adesão de beneficiários. 
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Por fim, é de realçar que todas as intervenções do setor apícola excluem da tipologia de beneficiários os 
apicultores individuais, que não sejam aderentes de OP’s nem de associações e cooperativas de apicultores, 
numa tentativa de maior profissionalização do setor e de controlo em termos de qualidade dos produtos 
finais. 

 

Regiões Autónomas: 

Como referido acima, na resposta à presente Questão de Avaliação, as dotações previstas no PEPAC para o 
conjunto de intervenções de desenvolvimento rural nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira serão, 
em termos anuais médios, cerca de 4% e 8,6%, respectivamente, inferiores à dotação média anual do 
período 2014-2020. 

Tendo em conta que a tipologia de intervenções não sofreu alterações relevantes e que os níveis de apoio 
se mantêm, na maioria das intervenções, inalterados, podendo estimar-se um nível de adesão e procura 
relativamente semelhante nos próximos anos, esta redução pode significar alguma dificuldade na 
manutenção de programas com níveis de implementação semelhantes aos actuais. 

 

 

3.4 Contributo das realizações esperadas para os resultados e realismo das metas 

quantificadas 

vi) Questão 2.5 – Em que medida as realizações esperadas contribuirão para os 

resultados, conforme expresso em metas realistas? 

vii) Questão 2.7 – Em que medida as etapas definidas para o quadro de desempenho 

são adequadas? 

O artigo 7º do Reg. (UE) n.º 2021/2115 determina que o cumprimento, por parte dos PEPACs de cada 
Estado-Membro, dos Objectivos Gerais e Específicos é “avaliado com base em indicadores comuns 
relacionados com as realizações, os resultados, o impacto e o contexto”. 

O quadro de desempenho do PEPAC assenta assim na determinação prévia de um conjunto de metas 
relativas aos indicadores de realização e de resultado, que vêm expressas no documento de programação. 

Os indicadores de realização (O) estão “relacionados com as realizações obtidas a partir das intervenções 
apoiadas”. O Anexo I do Regulamento prevê um conjunto de 37 indicadores, alocando cada um a um artigo 
relativo a uma tipologia de intervenção. No âmbito do documento de programação cada intervenção 
deverá ser monitorizada através do seu contributo para um único indicador de realização, para o qual são 
definidas metas anuais entre 2023 e 2027. 

Cada um dos 44 indicadores de resultado (R) relaciona-se com um Objectivo Específico ou Transversal, 
procurando medir a forma como o PEPAC contribui para esse mesmo Objectivo. O cálculo de cada um 
destes indicadores decorre do contributo das intervenções para os indicadores de realização, sendo 
igualmente definidas metas anuais e finais a que o PEPAC deverá dar resposta. 

O documento de programação do PEPAC nacional apresenta, para cada intervenção, o respectivo indicador 
de realização, que medirá o seu desempenho, indicando o seu valor previsional em cada ano. Apresenta 
ainda o(s) indicador(es) de resultado para os quais cada intervenção contribuirá. Os objectivos anuais e as 
metas finais para cada um destes indicadores de resultado são apresentados no ponto 2.3 do documento 
PEPAC. 
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O exercício de avaliação que se apresenta de seguida, e que procura dar resposta às Questões de Avaliação 
2.5 e 2.7, assenta numa análise da adequabilidade dos objectivos anuais traçados para cada intervenção, 
através da análise dos elementos relativos ao respectivo indicador de realização. Esta análise tem em conta 
os objectivos da intervenção, a tipologia de apoios a conceder, a sua dotação financeira e implementação 
de intervenções similares em períodos de programação anteriores. Serão assim também analisados os 
contributos da intervenção para os respectivos indicadores de resultado. 

Da análise do contributo de cada intervenção para os indicadores de resultado resultará, finalmente, a 
análise dos objectivos e metas definidos para cada um destes indicadores, sendo verificada a sua 
adequabilidade e coerência face aos objectivos globais do Programa. 

 

Nos parágrafos seguintes é apresentada uma análise da forma como cada intervenção (agrupadas 
tematicamente) contribui para o respectivo indicador de realização (O), procurando avaliar o realismo das 
metas traçadas para esse indicador. 

 

Rendimento e Equidade 

Estamos de acordo com a lógica subjacente às intervenções propostas no âmbito do sistema de apoios ao 
rendimento e à produção que visam contribuir, simultaneamente, para: 

 uma maior equidade dos apoios base ao rendimento, através da opção por um processo de 
convergência interna total até 2026 e de um alargamento da área beneficiada pelo RPB que, em 
2026, se prevê vir a aumentar em cerca de 507 mil hectares em relação a 2020; 

 uma descriminação positiva dos apoios ao rendimento dos pequenos produtores, através do refoço 
e da modulação dos PR e RPA; 

 um reforço da resiliência quer dos sistemas de produção que irão ser mais penalizados pelo 
processo de convergência interna total (arvenses de regadio, arroz, tomate para indústria e vacas 
leiteiras) quer dos produtos com uma maior dependência externa (cereais e proteaginosas), através 
do aumento das ajudas à produção já existentes e da introdução de novas ajudas à produção. 

 

A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base 

O4 – Nº de hectares que 
beneficiam de apoio ao 
rendimento base 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 3.036.794,82 3.114.612,67 3.119.644,02 3.233.128,40 3.125.115,34 

Montante unitário (€/ha) 83,74 82,74 81,73 80,70 72,09 

Montante total anual (€) 254.301.198,23 257.703.052,32 254.968.505,75 260.913.461,88 225.289.564,86 

Comentário 

Em 2020 o apoio ao rendimento base beneficiou 2.725.911 hectares. Neste quadro prevê-se 
um crescimento de 310.884 hectares, entre 2020-2023, e de 196.333 ha, entre 2023-2026, o 
que corresponde a um aumento de 507.217 hectares no total. 
Relativamente ao orçamento, está previsto um aumento gradual do seu montante, atingindo-
se, apenas, em 2026, os níveis de 2020, pelo que o respectivo valor unitário se reduz 
significativamente em consequência do aumento da área beneficiada. 
Considera-se a meta ambiciosa, mas perfeitamente alcançável, uma vez que existem áreas 
agrícolas disponíveis que não são beneficiadas actualmente pelo RPB. 
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A.2.1 – Pagamento aos Pequenos Agricultores 

O.5 - Número de 
beneficiários ou de hectares 
que beneficiam de 
pagamentos aos pequenos 
agricultores 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de beneficiários (nº) 78.887 78.887 88.167 88.167 78.191 

Montante unitário (€/ha) 770,00 770,00 770,00 770,00 797,00 

Montante total anual (€) 60.742.990,00 60.742.990,00 67.888.590,00 67.888.590,00 62.318.227,00 

Comentário 

No pagamento aos pequenos agricultores, as metas são bastante ambiciosas, tanto em 
termos de número de beneficiários como de dotação orçamental, passando de 50.231 
beneficiários em 2020 para 88.167 em 2026. Realça-se para o facto de no quadro anterior, 
entre 2015 e 2020, ter ocorrido um decréscimo gradual significativo do número de 
beneficiários, de 74.214 em 2015 para os 50.231 em 2020. 
No que diz respeito aos montantes pagos, prevê-se um decréscimo relativamente ao 
montante unitário médio pago em 2020 (850 euros/expl), passando para 770 
euros/exploração, o que resulta de no PEPAC, este tipo de pagamento ser diferenciado por 
escalões de área. 
Tendo em conta o número de beneficiários atingido no passado pelo RPA, considera-se as 
metas ambiciosas, mas alcançáveis, uma vez que se reforça o apoio para as explorações de 
maior dimensão dentro das de pequena dimensão. O aumento de dotação coaduna-se com o 
aumento de previsto para o número de beneficiários. 

 

A.2.2 – Apoio Redistributivo Complementar 

O.7 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
redistributivo ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 582.034,62 589.354,65 596.674,68 603.994,71 603.770,41 

Montante unitário (€/ha) 120,00 120,00 120,00 120,00 106,00 

Montante total anual (€) 69.844.154,00 70.722.558,00 71.600.962,00 72.479.365,00 63.999.662,82 

Comentário 

Este apoio terá uma meta muito mais ambiciosa que anteriormente, mas facilmente 
alcançável. 
Anteriormente o apoio era de 120 euros/ha para os primeiros 5 hectares de todas as 
explorações beneficiárias. No próximo quadro pretende-se manter o apoio relativo ao ano 
2020 mas alterando os hectares elegíveis, passando a beneficiar os primeiros 20 hectares de 
explorações até 100 hectares. 
Estas metas são perfeitamente alcançáveis, sendo que o aumento de dotação orçamental se 
coaduna com o aumento de área beneficiada. 

 

A.1.2.1 – Pagamento à vaca em aleitamento 

O.11 - Número de animais 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de animais (nº) 495.100 495.100 495.100 495.100 436.970 

Montante unitário (€/animal) 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 

Montante total anual (€) 50.995.300,00 50.995.300,00 50.995.300,00 50.995.300,00 45.007.910,00 

Comentário 

2020: 
Nº Animais: 496.104 
Montante unitário (€/animal): 132,3 
Montante total anual (M€): 65,6 
 
O pagamento unitário às vacas em aleitamento irá reduzir-se para 103 €/cabeça animal, 
prevendo-se a manutenção de aproximadamente o mesmo efetivo beneficiário e 
consequentemente uma redução considerável do orçamento. 
Considera-se a meta alcançável, tendo em conta o efetivo actualmente existente (595 mil 
vacas aleitantes) e apesar de, de acordo com as nossas estimativas, a redução do prémio 
implicar uma quebra no respectivo rendimento fundiário e empresarial (RFE) na ordem dos 
22% em relação a 2020. 
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A.1.2.2 – Pagamento aos pequenos ruminantes 

O.11 - Número de animais 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de animais (nº) 1.828.000 1.828.000 1.828.000 1.828.000 1.697.779 

Montante unitário (€/animal) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Montante total anual (€) 38.388.000,00 38.388.000,00 38.388.000,00 38.388.000,00 35.653.359,00 

Comentário 

2020: 
Nº Animais: 1.734.540 
Montante unitário (€/animal): 22,4 
Montante total anual (M€): 38,9 
 
O pagamento unitário aos pequenos ruminantes irá reduzir-se ligeiramente, para 21 €/cabeça 
animal.  
Prevê-se um aumento considerável do efetivo, de aproximadamente 90.000 animais, 
resultando um consequente aumento da dotação orçamental. 
Apesar da ligeira redução do montante de apoio, considera-se a meta alcançável, tendo em 
conta a importância e potencial que este tipo de gado tem em algumas regiões do País 
(nomeadamente no que se refere à prevenção dos incendio rurais). 

 

A.1.2.3 – Pagamento ao leite de vaca 

O.11 - Número de animais 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de animais (nº) 150.500 150.500 150.500 150.500 132.767 

Montante unitário (€/animal) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 

Montante total anual (€) 17.006.500,00 17.006.500,00 17.006.500,00 17.006.500,00 15.002.671,00 

Comentário 

2020: 
Nº Animais: 149.489 
Montante unitário (€/animal): 90,8 
Montante total anual (M€): 13,6 
 
O pagamento unitário ao leite de vaca irá aumentar para 113 €/cabeça animal.  
Prevê-se a manutenção de aproximadamente o mesmo número de animais elegíveis, com o 
consequente aumento de dotação orçamental. 
Considera-se a meta alcançável, podendo eventualmente reduzir-se, por outros motivos, o 
número de animais beneficiados. 

 

A.1.2.4 – Pagamento ao arroz 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 31.000 31.000 31.000 31.000 27.365 

Montante unitário (€/ha) 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 

Montante total anual (€) 11.997.000,00 11.997.000,00 11.997.000,00 11.997.000,00 10.590.255,00 

Comentário 

2020: 
Área (ha): 26.318 
Montante unitário (€/ha): 249,8 
Montante total anual (M€): 6,6 
 
O montante de apoio do arroz irá sofrer um aumento considerável, para 387 €/ha. Este 
aumento, ligado a um ligeiro aumento de área elegível, leva a um consequente aumento da 
dotação orçamental. 
Com este aumento considera-se perfeitamente aceitável que se atinja os 31.000 hectares de 
arroz próxima da área de arroz indicada pelo INE, uma vez que se prevê, de acordo com as 
nossas estimativas, que o rendimento fundiário empresarial (RFE) por hectare de arroz, irá 
aumentar em média cerca de 33% em relação a 2020, o que irá compensar parcialmente a 
quebra prevista para o RPB. 
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A.1.2.5 – Pagamento ao tomate para indústria 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 14.250 14.250 14.250 14.250 12.564 

Montante unitário (€/ha) 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Montante total anual (€) 5.130.000,00 5.130.000,00 5.130.000,00 5.130.000,00 4.523.040,00 

Comentário 

2020: 
Área (ha): 13.803 
Montante unitário (€/ha): 232,9 
Montante total anual (M€): 3,2 
 
O montante de apoio de tomate para indústria irá sofrer um aumento considerável para 360 
€/ha. Este aumento, ligado a um ligeiro aumento de área elegível, leva a um consequente 
aumento da dotação orçamental. 
Considera-se perfeitamente aceitável que se atinja os 14.250 hectares de tomate para 
indústria, área próxima do atualmente já inscrito no IFAP, uma vez que se prevê, de acordo 
com as nossas estimativas, que o rendimento fundiário empresarial (RFE) por hectare de 
tomate, irá aumentar em média cerca de 8% em relação a 2020, o que irá compensar 
parcialmente a quebra prevista para o RPB. 

 

A.1.2.6 – Pagamento às proteaginosas 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 15.000 15.000 15.000 15.000 13.577 

Montante unitário (€/ha) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Montante total anual (€) 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 882.505,00 

Comentário 
Considera-se as metas de superfície beneficiada perfeitamente alcançáveis tendo em conta a 
área de Proteaginosas de acordo com INE (18.598 hectares). 

 

A.1.2.7 – Pagamento aos cereais praganosos 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 25.000 25.000 25.000 25.000 22.063 

Montante unitário (€/ha) 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

Montante total anual (€) 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.294.552,00 

Comentário 

Considera-se as metas de superfície beneficiada pouco ambiciosas, tendo em conta a 
superfície de cereais praganosos potencial (120.000 ha) e uma vez que se prevê, de acordo 
com as nossas estimativas, que o rendimento fundiário empresarial (RFE) por hectare de 
cereais, irá aumentar em média cerca de 35% em relação a 2020.  
Daqui poderá resultar uma redução do montante unitário por hectare em consequência de 
uma área beneficiária bastante superior, levando a que o respectivo apoio se torne pouco 
atrativo. 
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A.1.2.8 – Pagamento ao milho para grão 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 38.750 47.500 51.500 55.000 48.538 

Montante unitário (€/ha) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Montante total anual (€) 7.750.000,00 9.500.000,00 10.300.000,00 11.000.000,00 9.707.600,00 

Comentário 

Considera-se as metas de superfície beneficiada perfeitamente alcançáveis tendo em conta a 
actual área de Milho Grão de acordo com INE (77.343 hectares) e, de acordo com as nossas 
estimativas, se prever que o rendimento fundiário empresarial (RFE) por hectare de milho 
grão venha a aumentar em média cerca de 47% em relação a 2020, o que irá compensar 
parcialmente a quebra prevista para o RPB.  
Realça-se que apenas 61.749 ha são milho híbrido, sendo o restante regional. 

 

A.1.2.9 – Pagamento ao milho silagem 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 30.000 30.000 30.000 30.000 26.475 

Montante unitário (€/ha) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Montante total anual (€) 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.177.000,00 

Comentário 

Considera-se as metas de superfície beneficiada perfeitamente alcançáveis tendo em conta a 
actual área de Milho Forragem de acordo com INE (57.699 hectares) e uma vez que se prevê, 
de acordo com as nossas estimativas, que o rendimento fundiário empresarial (RFE) por 
hectare de milho forragem venha a aumentar em média cerca de 80% em relação a 2020, o 
que irá compensar parcialmente a quebra prevista para o RPB das explorações leiteiras. 
Realça-se que apenas as explorações de leite poderão beneficiar deste apoio, e que estas 
representam aproximadamente 55% do milho silagem produzido no Continente. 

 

A.1.2.10 – Pagamento à multiplicação de sementes certificadas 

O.10 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
associado ao rendimento 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 4.000 4.000 4.000 4.000 3.530 

Montante unitário (€/ha) 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

Montante total anual (€) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 441.250,00 

Comentário Considera-se as metas de superfície beneficiada alcançáveis. 

 

C.1.2.1 – Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais 

O.12 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio 
para zonas sujeitas a 
condicionalismos naturais ou 
outros condicionalismos 
específicos, com repartição 
por tipo de zona 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha)   1.527.435 1.527.435 1.527.435 

Montante unitário (€/ha)   85,11 85,11 85,11 

Montante total anual (€)   129.999.999,66 129.999.999,66 129.999.999,66 

Comentário 

As metas são facilmente alcançáveis, considerando-se um ligeiro decréscimo da área 
beneficiada, consequência da superificie elegível por exploração se reduzir de 150 para 75 
hectares. Mantendo-se os níveis de apoios, e reduzindo-se a superificie elegível, ocorrerá uma 
redução da dotação. 
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C.1.2.2 – Pagamento Rede Natura 

O.13 - Número de hectares 
que beneficiam de apoio ao 
abrigo da rede Natura 2000 
ou da Diretiva 2000/60/CE 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 

Montante unitário (€/ha) 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

Montante total anual (€) 12.580.000,00 € 12.580.000,00 € 12.580.000,00 € 12.580.000,00 € 12.580.000,00 € 

Comentário 

A dotação orçamental tem vindo a aumentar ao longo do último quadro, passando de 8 M€ 
para 11,5 M€, consequência dos sucessivos aumentos de área beneficiada que se têm 
verificado, com um aumento de mais de 100.000 ha durante o último quadro.  
No próximo quadro prevê-se uma área beneficiada de 370.000 ha, o que no nosso entender é 
pouco ambicioso tendo em conta o potencial, de acordo com as nossas estimativas, de cerca 
de 900.000 ha de Rede Natura dentro das explorações agrícolas beneficiárias do IFAP e uma 
vez que em 2021 já se atingiram cerca de 390.000 ha candidatos a este apoio. 
Prevê-se no próximo quadro 12,6 M€, que nosso entender poderá ser curto, tendo em conta 
a área já candidata no último ano e o potencial de área existente. 

 

Ambiente e Clima 

A.3.1 - Agricultura Biológica 

O.8 - Número de hectares ou de 
cabeças normais que 
beneficiam de regimes 
ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

C
o

n
ve

rs
ão

 

Á
re

a 

Nº de hectares (ha) 10.000 20.000 20.000 25.000 25.000 

Montante unitário 
(€/ha) 

123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 

Montante anual (€) 1.230.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 

C
o

n
ve

rs
ão

 

A
n

im
ai

s 

Nº de cabeças normais 
(CN) 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Montante unitário 
(€/CN) 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Montante anual (€) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

M
an

u
te

n
çã

o
 

Á
re

a 

Nº de hectares (ha) 630.000 640.000 660.000 662.500 590.000 

Montante unitário 
(€/ha) 

117,08 117,08 117,08 117,08 117,08 

Montante anual (€) 73.760.400,00 74.931.200,00 77.272.800,00 77.565.500,00 69.077.200,00 

M
an

u
te

n
çã

o
 

A
n

im
ai

s 

Nº de cabeças normais 
(CN) 

30.000 30.500 31.000 31.500 32.000 

Montante unitário 
(€/CN) 

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

Montante anual (€) 1.140.000,00 1.159.000,00 1.178.000,00 1.197.000,00 1.216.000,00 

Total área manutenção + 
conversão (ha) 

640.000 670.000 680.000 687.500 610.000 

Total animais manutenção + 
conversão (CN) 

31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 

Montante total anual 
manutenção + conversão (€) 

76.170.400,00 78.590.200,00 80.950.800,00 81.877.500,00 73.408.200,00  



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

88 

A.3.1 - Agricultura Biológica 

Comentário 

Considerando a área de pastagens pobres em que não há intervenção por parte do 
produtor e o montante financiado, estes valores serão certamente atingidos. A prova são 
os 418.937 ha candidatados à conversão em 2021. A ajuda é a fonte de rendimento destes 
sistemas. A questão está em saber do real benefício que resulta desta área em agricultura 
biológica. Não havendo aumento da produtividade da pastagem não haverá melhoria do 
sequesro de carbono. O controlo de matos, que aumentam como resultado de pastagens 
pobres com baixo encabeçamento, resultará inevitavelmente na realização de gradagens 
para o seu controlo, o que será um factor adicional de degradação do solo. 

 

A.3.2 - Produção Integrada (PRODI) Culturas Agrícolas 

O.8 - Número de hectares 
beneficiam de regimes 
ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Se
q

u
ei

ro
 Nº de hectares (ha) 200.000 201.000 202.000 203.000 180.356 

Montante unitário 
(€/ha) 

104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 

Montante anual (€) 20.936.000,00 21.040.680,00 21.145.360,00 21.250.040,00 18.879.666,08 

R
eg

ad
io

 Nº de hectares (ha) 150.000 151.000 152.000 153.000 136.149 

Montante unitário 
(€/ha) 

229,30 229,30 229,30 229,30 229,30 

Montante anual (€) 34.395.000,00 34.624.300,00 34.853.600,00 35.082.900,00 31.218.965,70 

Total área sequeiro + regadio 
(ha) 

350.000 352.000 354.000 356.000 316.505 

Montante total anual sequeiro + 
regadio (€) 

55.331.000,00 55.664.980,00 55.998.960,00 56.332.940,00 50.098.631,78 

Comentário 
Considerando o baixo grau de exigência que esta medida comporta, particularmente no 
caso das culturas anuais, e o montante unitário financiado, os resultados esperados serão 
certamente atingidos. As candidaturas em 2021 assim o comprovam (535.835 ha). 

 

A.3.3.1 - Gestão do solo - Maneio da pastagem permanente 

O.8 - Número de hectares 
que beneficiam de regimes 
ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 290.000 290.000 290.000 290.000 250.000 

Montante unitário (€/ha) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Montante total anual (€) 13.050.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 11.250.000,00 

Comentário 

Trata-se de uma medida nova, não havendo histórico que permita avaliar antecipadamente a 
adesão. O grau de realização deste indicador vai depender do nível de exigência colocado no 
plano de gestão da pastagem. Se no plano for exigida a correcção adequada da acidez os 
montantes propostos poderão não ser suficientemente atractivos para se atingir o valor de 
290.000 ha previstos no em 2027, considerando a elevada proporção de solos ácidos na área 
sob pastagem permanente. Se o nível de exigência for menor, este valor será facilmente 
atingido. 
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A.3.3.2 - Gestão do solo - Promoção da fertilização orgânica 

O.8 - Número de hectares 
que beneficiam de regimes 
ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000 

Montante unitário (€/ha) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Montante total anual (€) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.300.000,00 

Comentário 

Trata-se de uma medida nova, não havendo histórico para avaliar a adesão. Considerando o 
custo relativo dos adubos minerais e orgânicos o montante da ajuda será muito motivador 
para a sua adesão. O indicador proposto parece, assim, realista. Alguma dificuldade inicial 
poderá resultar da falta de clareza e regulamentação da portaria 79/2022 que regulamenta a 
utilização de estrumes e chorumes. 

 

A.3.4 - Melhorar a eficiência alimentar animal 

O.8 - Número de cabeças 
normais que beneficiam de 
regimes ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de cabeças normais (CN) 230.000 230.000 230.000 230.000 188.600 

Montante unitário (€/CN) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Montante total anual (€) 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 4.149.200,00 

Comentário 

O indicador de realização desta medida é muito ambicioso. No que respeita aos bovinos de 
carne, vai depender da relação entre o custo adicional dos alimentos compostos com maior 
teor proteico e inclusão de aditivos que reduzam a emissão de NH4 e a ajuda. Há um grau de 
incerteza atendendo à subida dos preços das matérias-primas. No caso das vacas leiteiras, o 
aumento da produtividade por animal enfrenta a dificuldade de reduzir a eficiência no uso de 
factores, cujo custo também está muito inflacionado. A favor desta ambição está a crescente 
preocupação dos produtores e consumidores com os GEE. Em resumo, há riscos de não se 
conseguir atingir o indicador de realização proposto. 

 

A.3.5 - Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos 

O.8 - Número de cabeças 
normais que beneficiam de 
regimes ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de cabeças normais (CN) 90.909 90.909 90.909 90.909 79.546 

Montante unitário (€/CN) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

Montante total anual (€) 3.999.996,00 3.999.996,00 3.999.996,00 3.999.996,00 3.500.024,00 

Comentário 
O objectivo de realização não é muito exigente e o montante unitário é atractivo. Há ainda a 
considerar o aumento de exigência por parte dos consumidores e grandes cadeias de 
distribuição. Assim, as metas parecem ser alcançáveis conforme previsto. 

 

A.3.6 - Práticas promotoras da biodiversidade 

O.8 - Número de hectares 
que beneficiam de regimes 
ecológicos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.320.000 

Montante unitário (€/ha) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Montante total anual (€) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 13.200.000,00 

Comentário 

Considerando que a ajuda é ao hectare de superfície elegível, que as áreas com interesse 
ecológico representam apenas 7% nas terras aráveis e 4% nas culturas permanentes e que em 
muitas situações as áreas ou elementos com interesse ecológico já existem nas explorações, o 
objectivo definido parece ser alcançável.  
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C.1.1.1.1.1 - Conservação do solo – Sementeira direta 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Montante unitário (€/ha) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Montante total anual (€) 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

Comentário 

O aumento da área sob esta medida é muito modesto, considerando que em 2021 esta área 
era de 18.018 ha. O aumento do preço dos combustíveis será um incentivo à adopção deste 
sistema. Assim, apesar da ajuda modesta, será expectável o cumprimento dos objectivos 
propostos. 

 

C.1.1.1.1.2 - Conservação do solo – Enrelvamento 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 32.860 32.860 32.860 32.860 32.860 

Montante unitário (€/ha) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Montante total anual (€) 2.300.200,00 2.300.200,00 2.300.200,00 2.300.200,00 2.300.200,00 

Comentário 
O objectivo definido é inferior à área candidatada a esta medida em 2021. Sendo a ajuda 
generosa, será expectável que o objectivo seja alcançado.  

 

C.1.1.1.1.3 - Conservação do solo - Pastagens Biodiversas 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Montante unitário (€/ha) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Montante total anual (€) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 

Comentário 

O montante de 30 €/ha é cerca de 25% do custo da sementeira de uma pastagem biodiversa. 
No entanto, na medida não está definida nenhuma exigência relativa à densidade de 
sementeira. Se a densidade de sementeira exigida for a tecnicamente recomendada (20 a 25 
kg/ha), a taxa de adesão à medida será pequena e a adesão limitar-se-á a áreas dentro do 1º 
e 2º escalão da ajuda. No entanto, considerando a área sob pastagem permanente em 
Portugal, o objectivo parece alcançável. 
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C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Montante unitário (€/ha) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Montante total anual (€) 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 

Comentário 

Considerando o crescimento da área de culturas permanentes regadas em empresas de 
grande incorporação tecnológica, do aumento do preço da energia e do montante da ajuda, o 
objectivo traçado é perfeitamente atingível, até porque em 2021 a área candidatada a esta 
medida era já de 65.553 ha.  

 

C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 

Montante unitário (€/ha) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Montante total anual (€) 6.192.000,00 6.192.000,00 6.192.000,00 6.192.000,00 6.192.000,00 

Comentário 

Esta medida engloba 3 medidas existentes no quadro anterior (pastoreio extensivo em 
lameiros de sequeiro, de regadio e montado) que no seu conjunto representaram 264.408 ha, 
área bem superior ao objectivo traçado. Considerando que as exigências da medida são fáceis 
de cumprir e o nível da ajuda as metas traçadas para a medida serão certamente alcançadas. 

 

C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 

Montante unitário (€/ha) 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 

Montante total anual (€) 18.312.000,00 18.312.000,00 18.312.000,00 18.312.000,00 18.312.000,00 

Comentário 

Esta medida engloba várias medidas do quadro anterior de culturas permanentes tradicionais 
(olival, figueiral, pomar tradicional de sequeiro do Algarve, amendoal extensivo de sequeiro, 
castanheiro extensivo de sequeiro) que na sua totalidade representaram 138.322 ha no 
quadro anterior, ou seja, um valor superior ao presente objectivo. Atendendo ao nível da 
ajuda o objectivo traçado seá certamete alcançado. 
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C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) 
abrangidos por 
compromissos em matéria 
de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

Montante unitário (€/ha) 114,28 114,28 114,28 114,28 114,28 

Montante total anual (€) 11.999.400,00 11.999.400,00 11.999.400,00 11.999.400,00 11.999.400,00 

Comentário 

Nesta medida há um aumento considerável da área inscrita face ao quadro anterior (3.045 
ha). No entanto, o nível de ajuda da medida é aliciante, particularmente nos 1 e 2º escalões, 
onde se enquadrarão a maior parte das explorações que potencialmente têm interesse em 
aderir à medida. Assim, parece perfeitamente alcançável o objectivo proposto. 

 

C.1.1.4 - Manutenção de Raças Autóctones 

O.19 Número de operações 
ou unidades que apoiam os 
recursos genéticos 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de cabeças normais (CN) 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 

Montante unitário (€/CN) 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 

Montante total anual (€) 10.903.200,00 10.903.200,00 10.903.200,00 10.903.200,00 10.903.200,00 

Comentário 
Este valor está em linha com o anterior período de programação. Considerando o montante 
da ajuda o objectivo traçado será facilmente atingido. 

 

C.1.1.5 - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos (animais, vegetais e florestais) 

O.19 Número de operações ou 
unidades que apoiam os 
recursos genéticos 

2025 2026 2027 2028 2029 

A
n

im
ai

s Nº de candidaturas (nº) 125 125 125 125 125 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Montante anual (€) 6.875.000,00 6.875.000,00 6.875.000,00 6.875.000,00 6.875.000,00 

V
eg

et
ai

s Nº de candidaturas (nº) 25 25 25 25 25 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 

Montante anual (€) 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 

Fl
o

re
st

ai
s Nº de candidaturas (nº) 5 5 5 5 5 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Montante anual (€) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Montante total anual (€) 7.402.000,00 7.402.000,00 7.402.000,00 7.402.000,00 7.402.000,00 

Comentário 
O número de candidaturas previsto é perfeitamente compatível com o número de 
organizações existentes. Os montantes de apoio são aliciantes. Assim, não se prevê 
nenhuma dificuldade em se atingir os objectivos propostos. 
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D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) ou 
número de outras unidades 
abrangidos por compromissos 
em matéria de ambiente ou de 
clima que vão além dos 
requisitos obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Manutenção de socalcos no Apoio Zonal Peneda-Gerês 

Nº de hectares (ha) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Montante unitário (€/ha) 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

Montante anual (€) 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 

Gestão Pastoreio em áreas de Baldio no Apoio Zonal Peneda-Gerês 

Nº de hectares (ha) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Montante unitário (€/ha) 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

Montante anual (€) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Conservação dos soutos notáveis da Terra Fria no Apoio Zonal Montesinho-Nogueira 

Nº de hectares (ha) 150 150 150 150 150 

Montante unitário (€/ha) 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 

Montante anual (€) 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 

Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio nos Apoios Zonais Montesinho-Nogueira e Douro Inter, Sabor, Maçãs e 
V.Côa 

Nº de hectares (ha) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

Montante unitário (€/ha) 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 

Montante anual (€) 136.400,00 136.400,00 136.400,00 136.400,00 136.400,00 

Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio nos Apoios Zonais Castro Verde e Outras àreas Estepárias 

Nº de hectares (ha) 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 

Montante unitário (€/ha) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Montante anual (€) 3.009.600,00 3.009.600,00 3.009.600,00 3.009.600,00 3.009.600,00 

Área Total (ha) 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 

Montante total anual (€) 4.688.700,00 4.688.700,00 4.688.700,00 4.688.700,00 4.688.700,00 

Comentário 

Os sistemas e regiões abrangidas nesta medida correspondem às seguintes medidas no 
quadro anterior: Manutenção socalcos Peneda-Gerês (1.317 ha); Gestão do pastoreio em 
baldios Peneda-Gerês (34.016ha); Conservação de soutos notáveis (322 ha); Manutenção 
rotações de sequeiro outros AZ(1.221 ha); Manutenção das rotações de sequeiro Castro 
Verde (34.816 ha); Manutenção das rotações de sequeiro áreas estepárias (9.274 ha). 
Assim, os objectivos agora definidos são inferiroes ao conjunto da área candidatada no 
quadro anterior. Considerando os objectivos definidos e o nível de apoios a praticar não 
será difícil atingir as metas definidas. 

 

D.2.2 - Gestão do Montado por Resultados 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) ou 
número de outras unidades 
abrangidos por compromissos 
em matéria de ambiente ou de 
clima que vão além dos 
requisitos obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

Montante unitário (€/ha) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

Montante anual (€) 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00 

Comentário 

Trata-se de uma medida nova. Esta medida tem um grande envolvimento da comunidade 
académica e de investigação em colaboração com os produtores. Paralelamente o apoio 
concedido é aliciante. Assim, parece não haver dúvidas quanto ao realismo das metas 
propostas. 
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D.2.3 - Gestão Integrada em Zonas Críticas 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) ou 
número de outras unidades 
abrangidos por compromissos 
em matéria de ambiente ou de 
clima que vão além dos 
requisitos obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Montante unitário (€/ha) 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Montante anual (€) 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 

Comentário 
Esta medida tem um forte caracter regional, um montante de apoio aliciante e exigências 
compatíveis com as actividades praticadas. Assim, os objectivos fixados são perfeitamente 
alcançáveis. 

 

 

D.2.5 - Proteção de espécies com Estatuto e Silvo-ambientais 

O.15 Número de hectares 
(florestais) ou número de 
outras unidades abrangidos por 
compromissos em matéria de 
ambiente ou de clima que vão 
além dos requisitos 
obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Montante unitário (€/ha) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Montante anual (€) 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 

Comentário 
As exigências desta medida são elevadas, mas trata-se de acções de continuidade na 
preservação de espécies ameaçadas. O montante de ajudas proposto é adicional a outras 
ajudas. Assim, os objectivos propostos parecem alcançáveis.  

Nota: No documento de programação esta intervenção está associada ao indicador de realização O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) ou número de outras unidades abrangidos por compromissos em matéria de ambiente ou de clima que 
vão além dos requisitos obrigatórios, mas na informação de base fornecida à equipa de avaliação do GPP está o O.15. 

D.2.4 - Proteção de espécies com estatuto em superfície agrícola 

O.14 - Número de hectares 
(excluindo os florestais) ou 
número de outras unidades 
abrangidos por compromissos 
em matéria de ambiente ou de 
clima que vão além dos 
requisitos obrigatórios 

2023 2024 2025 2026 2027 

A
ve

s 

Nº de hectares (ha) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Montante unitário 
(€/ha) 

174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 

Montante anual (€) 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 

Lo
b

o
 

Nº de hectares (ha) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Montante unitário 
(€/ha) 

870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 

Montante anual (€) 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 

Montante total anual (€) 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 

Comentário 
As exigências desta medida são elevadas, mas trata-se de acções de continuidade na 
preservação de espécies ameaçadas. O montante de ajudas proposto é adicional a outras 
ajudas. Assim, os objectivos propostos parecem alcançáveis. 
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Investimento e Bioeconomia 

C.2.1.1 - Investimento Produtivo Agrícola - Modernização 

O.20 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos na 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 1.678 1.678 1.678 1.677 1.677 

Montante unitário 
(€/projecto) 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Montante total anual (€) 67.120.000,00 67.120.000,00 67.120.000,00 67.080.000,00 67.080.000,00 

Comentário 

Consideramos que o valor anual da medida é insuficiente, pois representa apenas 61% do 
valor anual do último quadro, sendo que, ainda por cima, é apenas previsto para 5 anos e por 
isso o global ficará bastante àquem. 
Quanto ao valor médio por projecto também nos parece ser relativamente baixo, sendo 50% 
do valor médio do último quadro, sendo de preocupação o ser manifestamente baixo para 
dotar as explorações agrícolas da modernização suficiente nas várias vertentes de inovação 
tecnológica que se pretende, assim como pelo facto do fundo perdido ser maior para as 
explorações de menor volume de investimento, dando origem a uma maior contribuição e 
por isso aumentando o valor médio da contribuição. 

 

 

C.2.1.2 - Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental 

O.20 - Número de operações ou 
de unidades que beneficiam de 
apoio a investimentos 
produtivos na exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

B
em

-e
st

ar
 

A
n

im
al

 

Número de candidaturas 
(nº) 

150 150 150 150 150 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Montante anual (€) 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 

C
lim

a 

Número de candidaturas 
(nº) 

150 150 150 150 150 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 

Montante anual (€) 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 Número de candidaturas 

(nº) 
100 100 100 100 100 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Montante anual (€) 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

e
 

Número de candidaturas 
(nº) 

25 25 25 25 25 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Montante anual (€) 1.625.00000 1.625.00000 1.625.00000 1.625.00000 1.625.00000 

Montante total anual (€) 27.775.000,00 27.775.000,00 27.775.000,00 27.775.000,00 27.775.000,00 

Comentário 

Os montantes destas medidas parecem estar bem dimensionadas por candidatura, sendo 
que nalgumas das vertentes, nomeadamente no caso do clima, em que se percebeu já a 
adesão aos painéis fotovoltaicos o número de candidaturas parece ser insuficiente para a 
potencial adesão  
Os valores untário por candidatura são razoáveis o que demonstra a insuficiência no caso 
dos investimentos produtivos que têm uma média por exploração menor. 
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C.2.1.3 - Investimentos Não Produtivos 

O.21 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos não 
produtivos na exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 300 300 300 300 180 

Montante unitário 
(€/projecto) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Montante total anual (€) 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 

Comentário 
O montante por projecto, assim como o número de projetos parece adequado, pois 
representa 17% do número de projectos previstos para investimento produtivo. 

 

C.2.2.1 - Prémio instalação Jovens Agricultores 

O.25 Número de jovens 
agricultores que recebem 
apoio à instalação 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de instalações (nº) 500 500 500 500 500 

Montante unitário 
(€/instalação) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Montante total anual (€) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 

Comentário 

Tendo em conta o objetivo do rejuvesnecimento da agricultura, o número de projectos e 
consequentemente o valor da alocação anual é manifestamente baixo, pois representa 
apenas 70% do número de projectos do último quadro (tendo ficado muitas instalações de 
jovens por aprovar), sendo o valor médio anual também é apenas 68,9% do valor do último 
quadro e por isso insuficiente. 
Quanto ao prémio de instalação por jovem parece adequado. 

 

C.2.2.2 - Investimento produtivo Jovens Agricultores 

O.20 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos na 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 500 500 500 500 500 

Montante unitário 
(€/projecto) 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Montante total anual (€) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Comentário 

Pelas razões já apontadas o número de projecto anuais é baixo (70%), pois fica áquem do 
último quadro, sendo também o valor médio do apoio por projecto 2/3 do valor do último 
quadro e por isso bastante baixo, sendo de realçar o custo dos investimentos, assim como da 
inflação que ainda elevarão mais estes valores médios e ainda o maior apoio previsto de 
fundo perdido por projecto que irá reforçar o valor médio por candidatura. 
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C.3.1.1 - Investimento produtivo Bioeconomia – Modernização 

O.24 Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 200 200 200 200 200 

Montante unitário 
(€/projecto) 

112.750,00 112.750,00 112.750,00 112.750,00 112.750,00 

Montante total anual (€) 22.550.000,00 22.550.000,00 22.550.000,00 22.550.000,00 22.550.000,00 

Comentário 

O número de projectos parece estar adequado, sendo no entanto o valor médio por projecto 
relativamente reduzido, pois representa cerca de 42,9% do valor médio do último quadro. 
Por esta razão o valor anual de 22,5 milhões também será reduzido pois representa 86% do 
valor médio anual (refletirá a degressividade do fundo perdido). 
Neste tipo de medida o acordo de parceria e a comparação com o FEDER será muito 
importante. 

 

C.3.1.2 - Investimento na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho Ambiental 

O.24 Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 38 38 38 38 38 

Montante unitário 
(€/projecto) 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Montante total anual (€) 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 

Comentário 
O valor atribuído a esta medida parece estar bem dimensionado, quer no número de 
projectos (20% das candidaturas da medida do investimento produtivo), quer no valor médio 
por projecto e por isso na dotação anual e global. 

 

Frutas e Hortícolas 

B.1 - Programas operacionais do setor frutas e hortícolas 

O.35 - Número de programas 
operacionais apoiados 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de POs apoiados (nº) 45 45 45 45 45 

Montante unitário (€/PO) 444.444,44 444.444,44 444.444,44 444.444,44 444.444,44 

Montante total anual (€) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

Comentário 

Os valores considerados para esta medida são em linha com o valor médio anual gasto por 
OP, mas são conservadores no número de OPs apoiadas, pois neste momento existem 58 OPs 
reconhecidas no setor das frutas e hortícolas, o que não parece estar coberto pelo número de 
OPs apoiadas. 
Para além deste facto, deveria ser contemplado um crescimento do número de OPs a apoiar, 
sobretudo ser forem reequacionados os parâmetros regionais de reconhecimento como 
comentado anteriormente. 
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Apicultura 

B.2.1 - Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de apicultores (nº) 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 

Montante unitário 
(€/apicultor) 

89,01 111,76 111,76 111,76 111,76 

Montante total anual (€) 631.971,00 793.496,00 793.496,00 793.496,00 793.496,00 

Comentário 

Relativamente ao Montante total anual, comparativamente ao orçamento do Programa 
Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 1.1, o PEPAC apresenta um montante total 
anual inferior (em termos médios cerca de -35%/ano face o PAN), embora o valor total global 
para o período 2023-2027 seja 9% superior áquele constante no PAN para o período 2020-
2022. 
Em termos do indicador “número de apicultores”, dado que o PAN 2020-2022 não apresenta 
este indicador discriminado, foi considerado o montante unitário médio anual para o periodo 
2023-2027 de 107,21 €/apicultor, para determinar o nº de apicultores previstos no PAN para 
o período 2020-2022. O resultado mostra que no PAN o nº de apicultores abrangidos pela 
intervenção por ano é significativamente superior àquele previsto no PEPAC, sendo que em 
termos médios no PAN são abrangidos pela medida 10.898 apicultores/ano. 
Face os indicadores previstos no PAN 2020-2022, e uma vez que a intervenção diz respeito à 
assistência técnica fornecida aos apicultores, seria de considerar um indicador relacionado 
com o nº de técnicos das organizações de produtores ou associações e cooperativas de 
apicultores afetos à intervenção, sendo que segundo o PAN a meta prevista é de 48 técnicos 
por ano. 

 

B.2.2 - Luta contra a varroose 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de colmeias (nº) 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 

Montante unitário 
(€/colmeia) 

2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

Montante total anual (€) 1.191.300,00 1.191.300,00 1.191.300,00 1.191.300,00 1.191.300,00 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.2, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 2.1, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -49%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (7 M€) é 15% inferior áquele 
constante no PAN para o período 2020-2022 (cerca de 5,96 M€). 
Em termos do indicador “número de colmeias”, dado que o PAN 2020-2022 não apresenta 
este indicador discriminado por anos, foi considerado o montante unitário médio anual para o 
periodo 2023-2027 de 2,09€/colmeia, para determinar o nº de colmeias previstas no PAN 
para o período 2020-2022. O resultado mostra que no PAN o nº de colmeias abrangidas pela 
intervenção por ano é significativamente superior àquele previsto no PEPAC, sendo que em 
termos médios no PAN são abrangidos pela medida 1.118.022 colmeias/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 2.1 “Luta contra a varroose” de 642.800 colmeias abrangidas, o que resulta num valor 
unitário médio anual de 3,64 €/colmeia no período 2020-2022. Face ao exposto, verifica-se 
que a meta anual estabelecida no PEPAC para este indicador é inferior àquela prevista no PAN 
2020-2022, assim como o valor unitário definido para o período 2023-2027. 
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B.2.3 - Combate à Vespa velutina (vespa asiática) 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de colmeias (nº) 31.317 37.317 37.317 37.317 37.317 

Montante unitário 
(€/colmeia) 

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Montante total anual (€) 41.964,78 50.004,78 50.004,78 50.004,78 50.004,78 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.3, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 2.2, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -47%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (241.984 €) é 12% inferior 
àquele constante no PAN para o período 2020-2022 (276.000 €). 
Em termos do indicador “número de colmeias”, dado que o PAN 2020-2022 não apresenta 
este indicador, foi considerado o montante unitário médio anual para o periodo 2023-2027 de 
1,34€/colmeia, para determinar o nº de colmeias previstas no PAN para o período 2020-2022. 
O resultado mostra que no PAN o nº de colmeias abrangidas pela intervenção por ano é 
significativamente superior àquele previsto no PEPAC, sendo que em termos médios no PAN 
são abrangidos pela medida 68.657 colmeias/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 2.2 “Combate à Vespa velutina” de 14.000 apiários abrangidos. Assumindo como base 
os dados da DGAV de 2018 da existência em Portugal continental de 42.276 apiários e 
767.650 colmeias, conclui-se que em termos médos nacionais cada apiário é constituído por 
18,16 colmeias, o que resulta numa meta anual de 254.213 colmeias abrangidas pela ação 
2.2. Assim, o valor unitário médio anual para o período 2020-2022 terá sido de 0,36 
€/colmeia. 
Face ao exposto, verifica-se que a meta anual estabelecida no PEPAC para este indicador é 
inferior àquela estimada para o PAN 2020-2022, apesar do valor unitário definido para o 
período 2023-2027 ser superior. 

 

B.2.4 - Apoio à transumância 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de colmeias (nº) 38.801 38.801 38.801 38.801 38.801 

Montante unitário 
(€/colmeia) 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Montante total anual (€) 24.832,64 24.832,64 24.832,64 24.832,64 24.832,64 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.4, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 3.1, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -84%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (124.163 €) é 73% inferior 
àquele constante no PAN para o período 2020-2022 (452.964 €). 
Em termos do indicador “número de colmeias”, dado que o PAN 2020-2022 não apresenta 
este indicador, foi considerado o montante unitário médio anual para o periodo 2023-2027 de 
0,64€/colmeia, para determinar o nº de colmeias previstas no PAN para o período 2020-2022. 
O resultado mostra que no PAN o nº de colmeias abrangidas pela intervenção por ano é 
significativamente superior àquele previsto no PEPAC, sendo que em termos médios no PAN 
são abrangidos pela medida 235.919 colmeias/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 3.1 “Serviços de transumância” de 10 beneficiários abrangidos. No mesmo documento, 
os resultados do PAN 2017-2019 mostram que para a ação 3 (ação equivalente no PAN 2020-
2022) não houve nenhum beneficiário abrangido pela ação nos 3 anos do programa. 
Face ao exposto, verifica-se que a meta anual estabelecida no PEPAC para este indicador “nº 
de colmeias” é inferior àquela estimada para o PAN 2020-2022, o que se poderá justificar pela 
baixa adesão de beneficiários à ação, registados no PAN 2017-2019. 
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B.2.4 - Apoio à transumância 

Não obstante, para efeitos comparativos com o PAN 2020-2022, talvez podesse fazer sentido 
incluir o indicador relativo ao “n.º de beneficiários” abrangidos pela intervenção. 

 

B.2.5 - Análises de qualidade do mel ou outros produtos apícolas 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de acções (nº) 20 20 20 20 20 

Montante unitário (€/acção) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Montante total anual (€) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.5, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 7.2, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -88%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (50.000 €) é 81% inferior 
àquele constante no PAN para o período 2020-2022 (258.464 €). 
Em termos do indicador “número de ações”, não é claro a que tipo de ações se refere, 
assumindo-se que se trata do n.º de análises de qualidade do mel ou outros produtos apícolas 
efetuadas. Caso seja este o entendimento, parece-nos manifestamente baixa a meta 
estabelecida para cada ano (20 análises por ano), atendendo a que estas análises pretendem 
monitorizar e controlar a qualidade alimentar dos produtos obtidos.  
Dado que o PAN 2020-2022 não apresenta este indicador “número de ações”, foi considerado 
o montante unitário médio anual para o periodo 2023-2027 de 500€/ação, para determinar o 
nº de ações previstas no PAN para o período 2020-2022. O resultado mostra que no PAN o nº 
de ações abrangidas pela intervenção por ano é significativamente superior àquele previsto 
no PEPAC, sendo que em termos médios no PAN são abrangidos pela medida 172 ações/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 7.2 “Análises à qualidade do mel” de 8 beneficiários abrangidos. No mesmo 
documento, os resultados do PAN 2017-2019 mostram que para a ação 4 (ação equivalente 
no PAN 2020-2022) o número médio de beneficiários abrangidos pela ação nos 3 anos do 
programa foi de 10 beneficiários. 
Assim, para efeitos comparativos com o PAN 2020-2022, talvez pudesse fazer sentido incluir o 
indicador relativo ao “n.º de beneficiários” abrangidos pela intervenção. 

 

B.2.6 - Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de acções (nº) 10 10 10 10 10 

Montante unitário (€/acção) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Montante total anual (€) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.6, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 4.1, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -46%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (75.000 €) é 10% inferior 
àquele constante no PAN para o período 2020-2022 (83.000 €). 
Em termos do indicador “número de ações”, não é claro a que tipo de ações se refere, 
assumindo-se que se trata do n.º de rainhas autóctones adquiridas ou substituídas. Caso seja 
este o entendimento, parece-nos manifestamente baixa a meta estabelecida para cada ano 
(10 raínhas por ano), atendendo a que a intervenção pretende potenciar a proteção da 
subespécie autóctone Apis melífera iberienses, invertendo a tendência de perda de 
biodiversidade.  
Dado que o PAN 2020-2022 não apresenta este indicador “número de ações”, foi considerado 
o montante unitário médio anual para o periodo 2023-2027 de 1.500€/ação, para determinar 
o nº de ações previstas no PAN para o período 2020-2022. O resultado mostra que no PAN o 
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B.2.6 - Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas 

nº de ações abrangidas pela intervenção por ano é superior àquele previsto no PEPAC, sendo 
que em termos médios no PAN são abrangidos pela medida 18 ações/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 4.1 “Aquisição de rainhas autóctones selecionadas” de 8.000 raínhas. No mesmo 
documento, os resultados do PAN 2017-2019 mostram que para a ação 5 (ação equivalente 
no PAN 2020-2022) o número médio de rainhas abrangidas pela ação nos anos 2018 e 2019 
do programa foi de 4.474 rainhas. 
Assim, para efeitos comparativos com o PAN 2020-2022, talvez pudesse fazer sentido incluir o 
indicador relativo ao “n.º de raínhas” abrangidas pela intervenção, devendo a meta coincidir 
com aquela prevista no PAN 2020-2022. 

 

B.2.7 - Apoio a projetos de investigação aplicada 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de acções (nº) 3 3 3 3 3 

Montante unitário (€/acção) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Montante total anual (€) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.7, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 5.1, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -44%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (300.000 €) é 6% inferior 
àquele constante no PAN para o período 2020-2022 (320.000 €). 
Em termos do indicador “número de ações”, e dado que o PAN 2020-2022 não apresenta este 
indicador discriminado por anos, foi considerado o montante unitário médio anual para o 
periodo 2023-2027 de 20.000€/ação, para determinar o nº de ações previstas no PAN para o 
período 2020-2022. O resultado mostra que no PAN o nº de ações abrangidas pela 
intervenção por ano é superior àquele previsto no PEPAC, sendo que em termos médios no 
PAN são abrangidos pela medida 5 ações/ano. 
Contudo, no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de realização para 
a ação 5.1 “Projetos de Investigação Aplicada” de 2 projetos/ano. No mesmo documento, os 
resultados do PAN 2017-2019 mostram que para a ação 6 (ação equivalente no PAN 2020-
2022) o número médio anual de ações realizadas no âmbito desta ação nos 3 anos do 
programa foi de 3 projetos de investigação. 
Assim, conclui-se que a meta estabelecida para o indicador “nº de ações” relativo à 
intervenção B2.7 no PEPAC é adequada. 

 

B.2.8 - Melhoria da qualidade dos produtos apícolas 

O.37 - Número de ações ou 
unidades no âmbito da 
preservação ou melhoria da 
apicultura 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de acções (nº) 8 8 8 8 8 

Montante unitário (€/acção) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Montante total anual (€) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Comentário 

Relativamente ao montante total anual definido para a intervenção B2.8, comparativamente 
ao orçamento do Programa Apícola Nacional (PAN 2020-2022) para a ação 7.1, o PEPAC 
apresenta um montante total anual inferior (em termos médios cerca de -56%/ano face o 
PAN), sendo que o valor total global para o período 2023-2027 (300.000 €) é 27% inferior 
áquele constante no PAN para o período 2020-2022 (411.500 €). 
Em termos do indicador “número de ações”, não é claro a que tipo de ações se refere, 
assumindo-se que se pode tratar do nº de infraestruturas comuns aos apicultores para 
extração, processamento e acondicionamento dos produtos (ou seja, nº de melarias). Caso 
seja este o entendimento, parece-nos razoável a meta estabelecida para cada ano (8 
infraestruturas comuns por ano), atendendo a que a intervenção pretende melhorar as 
condições de produção e comercialização dos produtos apícolas e face as metas descritas no 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

102 

B.2.8 - Melhoria da qualidade dos produtos apícolas 

PAN 2020-2020: no documento do PAN 2020-2022 vem indicada uma meta anual de 
realização para a ação 7.1 “Melhoria das condições de processamento do mel” de 2 melarias; 
no mesmo documento, os resultados do PAN 2017-2019 mostram que para a ação 1B (ação 
equivalente no PAN 2020-2022) o número médio de beneficiários abrangidos pela ação nos 3 
anos do programa foi de 4 beneficiários (4 infraestruturas comuns). 
Dado que o PAN 2020-2022 não apresenta este indicador “número de ações” discriminado 
por ano, foi considerado o montante unitário médio anual para o periodo 2023-2027 de 7.500 
€/ação, para determinar o nº de ações previstas no PAN para o período 2020-2022. O 
resultado mostra que no PAN o nº de ações abrangidas pela intervenção por ano é superior 
àquele previsto no PEPAC, sendo que em termos médios no PAN são abrangidos pela medida 
18 ações/ano. 
Contudo, parece-nos razoável a meta indicada no PEPAC para a intervenção B2.8 de 8 
infraestruturas comuns de extração, processamento e acondicionamento de produtos 
apícolas por ano. 

 

Vitivinicultura 

B.3.1 - Destilação de subprodutos da vinificação 

O.36 Número de ações ou 
unidades apoiadas no sector 
vitivinícola 

2023 2024 2025 2026 2027 

Hectolitros 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Montante unitário (€/hl) - 2,50 2,50 2,50 2,50 

Montante total anual (€) 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Comentário 

De acordo com dados da Comissão Europeia a execução desta medida em Portugal, entre 
2009-2023 variou entre 675.000 € (2013) e 3.541.000 € (2011). A execução deste apoio está 
relacionada com a produção de vinho anual e como tal sofre variações anuais. 
Parece-nos um montante total anual superior à execução média total anual histórico, no 
entanto, dado que os montantes previsionais das medidas do Programa de Apoio Nacional 
podem ser ajustados às necessidades, este poderá ser um montante previsional adequado. 
Os indicadores são assim adequados. 

 

B.3.2 - Promoção e comunicação nos países terceiros 

O.36 Número de ações ou 
unidades apoiadas no sector 
vitivinícola 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de acções (nº) 0 80 80 80 80 

Montante unitário (€/acção) - 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 

Montante total anual (€) 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 

Comentário 

De acordo com dados da Comissão Europeia a execução desta medida em Portugal, entre 
2009-2023 variou entre 2.959.000 € (2009) e 9.225.000 € (2013). O valor proposto 6.600.000 
€ é semelhante ao valor médio, histórico, executado (6.161.000 €), o que nos parece correcto. 
Os indicadores são assim adequados. 

 

B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica) 

O.36 Número de ações ou 
unidades apoiadas no sector 
vitivinícola 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 0 170 170 170 170 

Montante unitário (€/ha) - 8.823,53 8.823,53 8.823,53 8.823,53 

Montante total anual (€) 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
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B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica) 

Comentário 

Esta medida estava integrada na reestruturação e conversão de vinhas, pretendendo-se agora 
incentivar a reestruturação de vinhas para modo de produção biológico, com um valor por 
hectare ligeiramente superior à mesma medida aplicada às restantes vinhas, o que nos parece 
correcto. No entanto, deve-se garantir que, caso o montante total anual aqui previsto não 
seja executado, este seja transferido para a reconversão de vinhas não biológicas ou, caso não 
existam candidaturas suficientes,para as restantes medidas do programa de apoio nacional. 
Os indicadores são adequados. 

 

B.3.4 - Reestruturação e conversão de vinhas 

O.36 Número de ações ou 
unidades apoiadas no sector 
vitivinícola 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de hectares (ha) 0 5.400 5.400 5.400 5.400 

Montante unitário (€/ha) - 8.624,07 8.624,07 8.624,07 8.624,07 

Montante total anual (€) 0,00 46.570.000,00 46.570.000,00 46.570.000,00 46.570.000,00 

Comentário 

De acordo com dados da Comissão Europeia a execução desta medida em Portugal, entre 
2009-2023 variou entre 25.332.000 € (2009) e 58.740.000 € (2019). O valor proposto 
46.570.000€ +1.500.000€, referente à reestrturação de vinhas biológicas, é semelhante ao 
valor médio, histórico, executado (48.070.000 €), o que nos parece correcto. 
Os indicadores são assim adequados. 

 

B.3.5 - Seguros de colheitas 

O.36 Número de ações ou 
unidades apoiadas no sector 
vitivinícola 

2023 2024 2025 2026 2027 

Nº de candidaturas (nº) 0 2.785 2.785 2.785 2.785 

Montante unitário 
(€/candidatura) 

- 1.795,33 1.795,33 1.795,33 1.795,33 

Montante total anual (€) 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Comentário 

De acordo com dados da Comissão Europeia a execução desta medida em Portugal, entre 
2009-2023 variou entre 1.828.000 € (2012) e 4.322.000 € (2013). O valor proposto 5.000.000 
€ é superior ao valor médio, histórico, executado (3.204.000 €), o que nos parece correcto, 
dado que os fenómenos climáticos adversos deverão acentuar-se devido aos efeitos 
provocados pelas alterações climáticas.  
Os indicadores são assim adequados. 

 

Gestão de Risco 

C.4.1.1 – Seguros 

O.9 Número de unidades 
que dispõem de 
instrumentos de gestão de 
riscos apoiados pela PAC 

2023 2024 2025 2026 2027 

Número de beneficários (nº) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Montante unitário 
(€/beneficiário) 

3.714,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00 3.714,00 

Montante total anual (€) 12.999.000,00 12.999.000,00 12.999.000,00 12.999.000,00 12.999.000,00 

Comentário 
O valor médio por beneficiário está em linha com o pagamento do último quadro, sendo que 
o número de beneficiários considerados é superior e por isso o valor global também. 
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C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais 

O.20 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos na 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 50 50 50 50 50 

Montante unitário 
(€/projecto) 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Montante total anual (€) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

Comentário 

O montante médio por projecto é igual ao do último quadro, tendo aumentado o número de 
projectos muito significativamente pois passou a 50 por ano quando tinha sido de 33 durante 
todo o período. 
O valor global para esta rubrica subiu muito significativamente de 1,65 milhões de euros 
globais para 12,5 milhões de euros globais o que parece estar adequado. 

 

C.4.1.3 - Restabelecimento do potencial produtivo 

O.20 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos na 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 120 120 120 120 120 

Montante unitário 
(€/projecto) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Montante total anual (€) 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

Comentário 

O número de projectos previsto anualmente passou para menos de 1/3 do número do último 
quadro, sendo que o valor médio subiu de 12,8 mil euros para 20 mil euros. 
O valor médio anual é cerca de metade do anteriormente previsto, sendo previsivelmente 
insuficiente. 

 

C.4.1.4 - Fundo de Emergência Rural 

O.20 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos na 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 466 466 466 466 466 

Montante unitário 
(€/projecto) 

4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 

Montante total anual (€) 2.201.850,00 2.201.850,00 2.201.850,00 2.201.850,00 2.201.850,00 

Comentário 

O número de projectos previstos não poderá ser adequadamente avaliado como suficiente 
pois dependerá do número de catástrofes, assim como da sua dimensão. 
O valor do apoio parece ser pouco significativo para explorações de média dimensão, pois 
está plafonado e não é adequdo à perda (aplicação acima de 30% de perda). 
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Promoção 

C.4.2 - Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 

O.29 Número de 
beneficiários que recebem 
apoio para participarem em 
regimes de qualidade oficiais 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de beneficários (nº) 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 

Montante unitário 
(€/beneficiário) 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Montante total anual (€) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 210.000,00 

Comentário 

O valor previsto anualmente de 300.000 euros parece ser manifestamente baixo para o 
número de organizações elegíveis, assim como o valor médio por beneficiário muito reduzido 
de 30 euros. 
Estes dois factos poram em causa a representatividade na utilidade desta medida face aos 
valores de mercado das ações elegíveis previstas. 

 

Organização da Produção 

C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores 

O.28 Número de 
agrupamentos de 
produtores e de 
organizações de produtores 
que beneficiam de apoio 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de AP/OPs (nº) 2 2 2 2 1 

Montante unitário (€/ AP/OP) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Montante total anual (€) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 400.000,00 

Comentário 
Os valores considerados estão em linha com o número de pedido de reconhecimento por ano. 
No entanto, não se vê o aumento deste número no quadro da comparticipaçãonos fundos 
operacionais, ou seja o número de OPs apoiadas deveria subir de 2 em cada ano. 

 

C.4.3.2 - Organizações Interprofissionais 

O.28 Número de 
agrupamentos de 
produtores e de 
organizações de produtores 
que beneficiam de apoio 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de OIs (nº) 2 0 0 2 0 

Montante unitário (€/OP) 425.000,00 0 0 425.000,00 0 

Montante total anual (€) 850.000,00 0 0 850.000,00 0 

Comentário Os valores estão em linha com os do anterior quadro. 

Nota: No documento de programação esta intervenção está associada ao indicador de realização O.32 - Número de outras 
operações ou unidades de cooperação apoiadas (excluindo as PEI comunicadas no ponto O.1), mas na informação de base fornecida 
à equipa de avaliação do GPP está o O.28. 
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C.4.3.3 - Assistência Técnica - Outras formas de cooperação 

O.32 - Número de outras 
operações ou unidades de 
cooperação apoiadas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de operações (nº) 50 50 50 50 33 

Montante unitário 
(€/operação) 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Montante total anual (€) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.980.000,00 

Comentário 
Os valores previstos por operação estão adequados para o tipo de intervenção de assistência 
técnica prevista. 
O número de assistências técnicas também parece adequado. 

 

Florestas 

C.3.2.1 - Florestação de terras agrícolas e não agrícolas 

O.24 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 190 190 190 190 180 

Montante unitário 
(€/projecto) 

56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 

Montante total anual (€) 10.735.000,00 10.735.000,00 10.735.000,00 10.735.000,00 10.170.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.1 verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (10.662.000 €) é 51% inferior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 21.753.000€. Comparativamente ao 
valor médio anual em compromissos e contratos essa percentagem diminui para -49% face ao 
montante anual médio previsto no PEPAC. Deste modo, conclui-se que o montante total 
anual previsto no PEPAC para a intervenção C3.2.1 é substancialmente inferior ao realizado 
no PDR2020, justificado pela exclusão dos montantes afetos aos prémios por perda de 
rendimento e à manutenção do orçamento desta medida. 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.1 do PDR2020 foi de 310 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 39 projetos por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é, em média, de 188 
projetos por ano, o que representa um acréscimo de 385% face o nº de projetos em 
compromisso no PDR2020. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (56.500 €/projeto), este é 89% 
inferior ao montante unitário considerado no PDR2020 (534.592 €/projeto). Considerando 
que a intervenção C3.2.1 exclui do seu orçamento o montante afeto aos prémios, que 
estavam considerados no orçamento da medida 8.1.1 do PDR2020, justifica-se esta diferença. 
Contudo, parece manifestamente insuficiente o montante unitário de 56.500 €/projeto, pois 
se assumirmos que em média um projeto de florestação tem 100 hectares, este montante 
corresponde a uma ajuda de 565 €/ha. Ora, com uma taxa de apoio de 75%, estamos a falar 
de investimentos na ordem de 753 €/ha, o que é manifestamente baixo (se analisarmos os 
custos unitários constantes na Portaria n.º 226/2019 de 19 de julho, o valor de investimento 
para plantação é em média de 875 €/ha, aos quais acrescem os custos com preparação do 
terreno, que em média variam entre 650 €/ha e 780 €/ha). 
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C.3.2.2 - Instalação de sistemas agroflorestais 

O.24 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 10 10 10 10 8 

Montante unitário 
(€/projecto) 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Montante total anual (€) 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 560.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.2 verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (672.000 €) é 14% inferior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 781.000€. Contudo, verifica-se que 
tanto o montante de despesa pública em compromisso e contratada no PDR2020 é inferior ao 
valor médio anual previsto no PEPAC, resultado de uma baixa taxa de compromisso (55%) e 
de execução (22%) da medida 8.1.2 do PDR2020. Deste modo, conclui-se que o montante 
total anual previsto no PEPAC para a intervenção C3.2.2 é inferior ao programado no 
PDR2020, justificado pela baixa taxa de compromisso e de contratação da medida 8.1.2 do 
PDR2020. Não obstante, face a relevância que a instalação de sistemas agroflorestais 
apresenta no âmbito dos objetivos do PEPAC, considera-se que o montante total anual da 
intervenção assumido no PEPAC deveria ser superior. 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.2 do PDR2020 foi de 49 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 6 projetos por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é de 48 projetos no 
total, resultaundo numa média de 10 projetos por ano, o que representa um acréscimo de 
57% face o nº de projetos por ano em compromisso e contratados no PDR2020. Apesar do nº 
de projetos previsto ser superior aquele contratado no PDR2020, julgamos que a intervenção 
deveria ser alvo de maior divulgação e destaque, promovendo um maior número de projetos 
anualmente. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (70.000 €/projeto), este é muito 
semelhante ao montante unitário considerado no PDR2020 (69.862 €/projeto). 

 

C.3.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 

O.23 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos não 
produtivos fora da 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 85 85 85 85 75 

Montante unitário 
(€/projecto) 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Montante total anual (€) 9.350.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 6.600.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.3 verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (9.130.000 €) é 38% inferior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 14.738.000 €. Do mesmo modo, 
verifica-se que tanto o montante médio anual de despesa pública em compromisso 
(11.014.000 €) e contratada (9.865.000 €) no PDR2020 é superior ao valor médio anual 
previsto no PEPAC (9.130.000 €). Deste modo, conclui-se que o montante total anual previsto 
no PEPAC para a intervenção C3.2.3 é insuficiente face ao valor programado, comprometido e 
contratado no PDR2020 para a operação correspondente (8.1.3). 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.3 do PDR2020 foi de 824 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
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C.3.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 

médio anual de 103 projetos em compromisso por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é 
de 415 projetos no total, resultando numa média de 83 projetos por ano, o que representa 
um decréscimo de aproximadamente 50% no nº de projetos total, e de -19% face o nº de 
projetos por ano em compromisso no PDR2020. Neste sentido, parece-nos que o nº de 
projetos previstos no PEPAC é insuficiente face o interesse que a medida 8.1.3 obteve no 
PDR2020. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (110.000 €/projeto), este é 3% 
superior ao montante unitário considerado no PDR2020 (106.929 €/projeto). Este valor está 
em linha com o histórico desta intervenção no PDR2020. 
Em suma, considera-se que o nº de projetos previsto na intervenção C3.2.3 deveria ser 
superior, na ordem de 100 projetos/ano, mantendo-se o mesmo montante unitário por 
projeto. Isto significa a necessidade de aumentar o valor do montante anual da intervenção 
para 11.000.000€/ano. 

Nota: No documento de programação esta intervenção está associada ao indicador de realização O.24 Número de operações ou 
de unidades que beneficiam de apoio a investimentos produtivos fora da exploração, mas na informação de base fornecida à equipa 
de avaliação do GPP está o O.23. 

 

C.3.2.4 - Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos 

O.24 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 100 100 100 100 93 

Montante unitário 
(€/projecto) 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Montante total anual (€) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.160.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.4, verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (11.832.000 €) é 11% inferior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 13.331.000 €. Contudo, verifica-se 
que tanto o montante médio anual de despesa pública em compromisso (9.703.000 €) e 
contratada (9.698.000 €) no PDR2020 é inferior ao valor médio anual previsto no PEPAC 
(11.832.000 €). Deste modo, conclui-se que o montante total anual previsto no PEPAC para a 
intervenção C3.2.4 é aparentemente suficiente face ao valor em compromisso e contratado 
no PDR2020 para a operação correspondente (8.1.4). 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.4 do PDR2020 foi de 631 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 79 projetos em compromisso por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é 
de 493 projetos no total, resultando numa média de 99 projetos por ano, o que representa 
um decréscimo de aproximadamente 22% no nº de projetos total, mas um acréscimo de 25% 
face o nº de projetos por ano em compromisso no PDR2020. Neste sentido, parece-nos que o 
nº de projetos previstos no PEPAC é suficiente face o interesse que a medida 8.1.4 obteve no 
PDR2020. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (120.000 €/projeto), este é 2% 
inferior ao montante unitário considerado no PDR2020 (123.012 €/projeto). Deste modo, este 
valor está em linha com o histórico desta intervenção no PDR2020. 
Em suma, considera-se que tanto o nº de projetos como o montante unitário previsto na 
intervenção C3.2.4 está coerente com os compromissos assumidos no PDR2020 para a 
operação 8.1.4. 

 

 



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

109 

C.3.2.5 - Promoção dos serviços de ecossistema 

O.24 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 165 165 165 165 140 

Montante unitário 
(€/projecto) 

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Montante total anual (€) 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 11.200.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.5, verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (12.800.000€) é relativamente igual aquele constante no PDR2020, 
onde o valor médio anual de despesa pública programada foi de 12.840.000 €. Contudo, 
verifica-se que tanto o montante médio anual de despesa pública em compromisso 
(10.242.000 €) e contratada (10.029.000 €) no PDR2020 é inferior ao valor médio anual 
previsto no PEPAC (12.800.000 €). Deste modo, conclui-se que o montante total anual 
previsto no PEPAC para a intervenção C3.2.5 é aparentemente suficiente face ao valor em 
compromisso e contratado no PDR2020 para a operação correspondente (8.1.5). Reforça-se 
contudo que esta intervenção é aquela que, historicamente, apresenta maior interesse e 
adesão por parte dos beneficiários, uma vez que é a intervenção que promove a beneficiação 
e reabilitação de povoamentos florestais com vista à proteção de habitats e promoção da 
biodiversidade e serviços dos ecossistemas, assim como de adaptação das florestas às 
alterações climáticas. 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.5 do PDR2020 foi de 1.218 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 152 projetos em compromisso por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é 
de 800 projetos no total, resultando numa média de 160 projetos por ano, o que representa 
um decréscimo de aproximadamente 34% no nº de projetos total, mas um acréscimo de 5% 
face o nº de projetos por ano em compromisso no PDR2020. Contudo, parece-nos que o nº de 
projetos previstos no PEPAC é insuficiente face o interesse que a medida 8.1.5 obteve no 
PDR2020 e em programas anteriores. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (80.000 €/projeto), este é 19% 
superior ao montante unitário considerado no PDR2020 (67.273 €/projeto). Deste modo, o 
montanto unitário considerado no PEPAC é satisfatório face o valor calculado no PDR2020. 
Em suma, considera-se que o nº de projetos previstos na intervenção C3.2.5 poderá ser 
insuficiente, face o elevado interesse que a intervenção tem junto dos beneficiários, devendo 
o valor global para o período 2023-2027 igualar aquele constante nos compromissos do 
PDR2020 (1.218 projetos). Deste modo, assumindo o montante unitário de 80.000 €/projeto, 
teríamos que o montante global para a intervenção C3.2.5 seria de 97.440.000 €, o que 
equivale a um valor médio anual de 19.488.000 €/ano. 

 

C.3.2.6 - Melhoria do valor económico das florestas 

O.24 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos produtivos 
fora da exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 114 114 114 114 87 

Montante unitário 
(€/projecto) 

28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

Montante total anual (€) 3.192.000,00 3.192.000,00 3.192.000,00 3.192.000,00 2.436.000,00 
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C.3.2.6 - Melhoria do valor económico das florestas 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.6 verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (3.041.000 €) é 2% inferior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 3.107.000 €. Contudo, verifica-se 
que tanto o montante médio anual de despesa pública em compromisso (2.280.000 €) e 
contratada (2.497.000 €) no PDR2020 é inferior ao valor médio anual previsto no PEPAC 
(3.041.000 €). Deste modo, conclui-se que o montante total anual previsto no PEPAC para a 
intervenção C3.2.6 é aparentemente suficiente face ao valor em compromisso e contratado 
no PDR2020 para a operação correspondente (8.1.6). 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.1.6 do PDR2020 foi de 669 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 84 projetos em compromisso por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é 
de 543 projetos no total, resultando numa média de 109 projetos por ano, o que representa 
um decréscimo de aproximadamente 19% no nº de projetos total, mas um acréscimo de 30% 
face o nº de projetos por ano em compromisso no PDR2020. Assim, parece-nos que o nº de 
projetos previstos no PEPAC é suficiente face o interesse que a medida 8.1.6 obteve no 
PDR2020. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (28.000 €/projeto), este é 3% 
superior ao montante unitário considerado no PDR2020 (27.271 €/projeto). Deste modo, o 
montanto unitário considerado no PEPAC é satisfatório face o valor calculado no PDR2020. 

 

C.3.2.7 - Gestão de Fauna Selvagem 

O.23 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos não 
produtivos fora da 
exploração 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 30 30 30 30 20 

Montante unitário 
(€/projecto) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Montante total anual (€) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos foram utilizados os resultados de 
execução financeira do PDR2020 publicados em 28/02/2022, relativos à execução financeira 
do programa nos 8 anos considerados (de 2014 a 2021). 
Relativamente ao montante total anual da intervenção C3.2.7 verifica-se que o valor médio 
anual previsto no PEPAC (560.000 €) é 9% superior aquele constante no PDR2020, onde o 
valor médio anual de despesa pública programada foi de 516.000 €. Contudo, verifica-se que 
tanto o montante médio anual de despesa pública em compromisso (299.000 €) e contratada 
(306.000 €) no PDR2020 muito é inferior ao valor médio anual previsto no PEPAC (560.000 €). 
Deste modo, conclui-se que o montante total anual previsto no PEPAC para a intervenção 
C3.2.7 é aparentemente suficiente face ao valor em compromisso e contratado no PDR2020 
para a operação correspondente (8.2.1). 
Relativamente ao indicador “nº de projetos”, o nº de projetos em compromisso na operação 
8.2.1 do PDR2020 foi de 126 para o período 2014-2021, o que corresponde a um número 
médio anual de 16 projetos em compromisso por ano. O nº de projetos previstos no PEPAC é 
de 140 projetos no total, resultando numa média de 28 projetos por ano, o que representa 
um acréscimo de aproximadamente 11% no nº de projetos total, e de 78% face o nº de 
projetos por ano em compromisso no PDR2020. Neste sentido, parece-nos que o nº de 
projetos previstos no PEPAC é suficiente face o interesse que a medida 8.2.1 obteve no 
PDR2020. 
Relativamente ao montante unitário considerado no PEPAC (20.000 €/projeto), este é 5% 
superior ao montante unitário considerado no PDR2020 (18.980 €/projeto). Deste modo, este 
valor está em linha com o histórico desta intervenção no PDR2020. 
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Em suma, considera-se que tanto o nº de projetos como o montante unitário previsto na 
intervenção C3.2.7 está coerente com os compromissos assumidos no PDR2020 para a 
operação 8.2.1. 

 

C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais 

O.16 - Número de hectares 
ou número de outras 
unidades objeto de 
compromissos de 
manutenção para 
florestação e 
agrossilvicultura 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de hectares (ha)  42.053 47.554 51.174 60.293 

Montante unitário (€/ha)  156,00 156,00 156,00 156,00 

Montante total anual (€)  6.560.268,00 7.418.424,00 7.983.144,00 9.405.708,00 

Comentário 

Para uma análise comparativa dos indicadores referidos na intervenção C.3.2.8 foram 
consultados os dados de pagamentos efetuados pelo IFAP no âmbito das ajudas do Pedido 
Único, nomeadamente, ajudas de Florestação de Terras Agrícolas (FTA) no âmbito do 
PDR2020, para as campanhas de 2018, 2019 e 2020 (as únicas com dados disponíveis). Os 
dados disponíveis apenas referem montante pago por prémio (Prémio por Perda de 
Rendimento e Prémio à Manutenção), assim como o nº de beneficiários em cada campanha. 
Nos dados do IFAP não há informação sobre a área de compromisso a que se referem os 
montantes pagos referentes a estes prémios pelo que não será possível validar o indicador 
“nº de hectares” comparativamente ao realizado no PDR2020. 
No âmbito dos indicadores de realização PEPAC para as intervenções C3.2.1, C3.2.2 e C.3.2.4, 
são indicadas metas anuais relativamente à área de intervenção que consideram os seguintes 
valores: 20 hectares/projeto na intervenção C.3.2.1; 26 hectares/projeto na intervenção 
C.3.2.2; 107 hectares/projeto na intervenção C.3.2.4. Assim, o nº de hectares beneficiado por 
estas intervenções por ano são: 3.760 ha/ano na intervenção C.3.2.1; 250 ha/ano na 
intervenção C.3.2.2 e 10.550 ha/ano na intervenção C.3.2.4, o que totaliza uma área anual de 
recebimento de prémios de 14.560 ha/ano. Este valor corresponde a 82% da área anual 
prevista no PEPAC para pagamento de prémios exclusivos a medidas do PEPAC (ou seja, 
excluindo os projetos transitados do PDR2020). 
Relativamente ao montante total anual, e assumindo como pressuposto um valor unitário de 
pagamento de prémios de 156 €/ha por ano, tem-se que o montante de despesa pública 
anual para cada interevenção será de 586.560 €/ano para a intervenção C.3.2.1; 38.938 €/ano 
para a intervenção C.3.2.2; 1.645.831 €/ano para a intervenção C.3.2.4, totalizando um 
montante anual de despesa pública de 2.271.329 €/ano para pagamentos de prémios. Este 
valor corresponde igualmente a 82% do montante anual de despesa pública previsto para a 
intervenção C.3.2.8 para pagamento de prémios exclusivos a medidas do PEPAC (ou seja, 
excluindo os projetos transitados do PDR2020). 
Comparativamente aos valores dos pagamentos efetuados pelo IFAP no âmbito dos prémios 
de FTA do PDR2020, para os anos 2018, 2019 e 2020, observa-se que o montante total anual 
médio pago foi de 274.209 €/ano, o que corresponde apenas a 44% do montante anual de 
despesa pública prevista no PEPAC para as intervenções C3.2.1 e C3.2.2. Se considerarmos os 
valores totais pagos pelo IFAP em prémios de FTA nos anos 2018, 2019 e 2020, obtemos um 
valor de 822.626 €, o que corresponde apenas a 26% do total de despesa pública prevista 
para as intervenções C3.2.1 e C3.2.2 do PEPAC. 
Deste modo, em termos de área beneficiada pela intervenção C.3.2.8, conclui-se que a área 
média anual para pagamentos exclusivos de intervenções PEPAC é suficiente, face a previsão 
de área intervencionada nas intervenções C.3.2.1, C3.2.2 e C3.2.4 (assumindo as áreas medias 
por projeto referidas) 
Quanto ao montante de despesa pública anual para esta intervenção, considera-se 
igualmente que o mesmo será suficiente, assumindo um montante unitário de 156 €/ha. 
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Regadio 

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável 

O.22 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos em 
infraestruturas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 1 1 2 1 1 

Montante unitário 
(€/projecto) 

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

Montante total anual (€) 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 

Comentário 

O montante total anual da medida não corresponde ao produto entre o nº de projetos e o 
valor unitário, embora o valor global para o período dos 5 anos corresponda à Despesa 
Pública atribuída à medida.  
Quanto ao número de projetos considerado para a medida (total de 6 ao longo dos 5 anos), 
verificamos que o mesmo se encontra abaixo dos valores obtidos para a medida equivalente 
no PDR2020 (3.4.1), onde até 31/01/2022, foram aprovados 14 projetos num periodo de 8 
anos (média de 1,8 projetos/ano). Mantendo a mesma média para os 5 anos do PEPAC 
deveriamos ter cerca de 9 projetos. Não entendemos a redução no número de projetos 
considerada face ao PDR2020. 
No que respeita ao montante unitário por projeto considerado (6 milhões de euros), o mesmo 
também se encontra abaixo da média verificada na operação 3.4.1 do PDR2020, onde a média 
dos projetos contratados foi de cerca de 9 milhões de euros.   
Assim podemos concluir que o valor deste indicador foi establecido considerando uma 
reduçao do número de projetos de novos regadios, como também uma redução do valor 
médio por projeto face ao verificado no anterior período de programação.  
Em nosso entender, estes valores deveriam ter sido fixados de acordo com o histórico 
verificado para a medida 3.4.1, que conduziria certamente a dotações e graus de realização 
mais ajustados às reais necessidades do sector. De facto, não existe qualquer indicação que a 
procura de apoio para a instalação de novas áreas de regadio vá diminuir nos proximos anos, 
pelo que não entendemos a fixação em baixa dos indicadores.  

 

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 

O.22 - Número de operações 
ou de unidades que 
beneficiam de apoio a 
investimentos em 
infraestruturas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 3.764.705,88 3.764.705,88 3.764.705,88 3.764.705,88 3.764.705,88 

Montante unitário 
(€/projecto) 

3 3 4 4 3 

Montante total anual (€) 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 

Comentário 

Mais uma vez se comenta o facto dos valores totais anuias não se encontrarem de acordo 
com o produto entre o número de projetos e o valor unitário por projeto considerado, 
embora no total dos 5 anos os valores estejam corretos face à Despesa Pública alocada à 
medida. 
O número de projetos a apoiar definidos para os 5 anos de aplicação do PEPAC (total de 17 
projetos), o que corresponde a uma média de 3,4 projetos/ano, que se compara com uma 
média de 36,5 projetos/ano apoiados no âmbito da medida correspondente no PDR2020 
(3.4.2), onde foram apoiados 292 projetos em 8 anos. Aplicando a média do número de 
projetos obtida no PDR2020 aos 5 anos de aplicaçao do PEPAC, obteríamos um total de 183 
projetos, o que contrasta muito com o valor apresentado. 
Também no que se refere ao montante unitário médio dos projetos, existe uma enorme 
diferença entre os valores obtidos no âmbito do PDR2020 (média de 732 mil euros/projeto) e 
os apresentados no âmbito do PEPAC, onde se considera um valor médio por projeto de 3,76 
milhões de euros.  
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Em suma, no PEPAC considera-se um número muito reduzido de projetos, mas com níveis de 
investimento bastante mais elevados que no PDR2020. Ficamos sem saber a razão desta 
mudança de paradigma: apoiar menos projetos de maior dimensão. 

 

Conhecimento 

C.5.1 - Grupos operacionais para a inovação 

O.1 - Número de projetos de 
grupos operacionais da 
Parceria Europeia de 
Inovação (PEI) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 20 20 20 20 10 

Montante unitário 
(€/projecto) 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Montante total anual (€) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 

Comentário 

O indicador (número de projectos) é adequado. No entanto, e sabendo que a medida teve 
muita procura no PDR2020, parece imediata a comparação com o que se passou neste 
quadro, com muito mais projectos que os aqui previstos e uma despesa pública executada 
média da ordem de 61.500 €. 

 

C.5.2 - Formação e informação 

O.33 - Número de ações ou 
unidades de formação, 
aconselhamento e 
sensibilização apoiadas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 20 20 20 20 18 

Montante unitário 
(€/projecto) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Montante total anual (€) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 

Comentário 

O indicador é adequado. 
O objectivo é, em número de projectos semelhante ao do período 2014-2022. A dotação 
média por projecto foi, no entanto muito superior, com um valor médio de cerca de 
228.000€. 

 

C.5.3 – Aconselhamento 

O.33 - Número de ações ou 
unidades de formação, 
aconselhamento e 
sensibilização apoiadas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 24 24 24 24 23 

Montante unitário 
(€/projecto) 

85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

Montante total anual (€) 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 1.955.000,00 

Comentário 

O indicador é adequado. Importa, no entanto definir o conceito de projecto, neste âmbito, 
uma vez que se trata de custos simplificados unitários, será importante balizar quantos 
formandos ou beneficiários de aconselhamento deverá haver, no mínimo por projecto. 
O objectivo traçado, de apoiar 119 projectos, é claramente inferior ao período de 
programação 2014-2022, em que se contratou 608 projectos, apesar da dotação média 
prevista ser muito superior ao que foi a média contratada, de cerca de 46.000 €. Neste caso, 
como se pretende apoiar não só os serviços de aconselhamento como a formação de 
conselheiros, é necessário ter em mente que o número de projectos poderá variar muito 
dentro da mesma dotação orçamental, dependendo da maior adesão a uma tipologia ou à 
outra. 
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C.5.4 - Conhecimento Agroambiental e Climático 

O.33 - Número de ações ou 
unidades de formação, 
aconselhamento e 
sensibilização apoiadas 

2025 2026 2027 2028 2029 

Número de projectos (nº) 10 10 10 10 10 

Montante unitário 
(€/projecto) 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Montante total anual (€) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Comentário 

O indicador é adequado. 
O objectivo estabelecido faz com que o montante unitário de apoio seja reduzido, pelo que 
pode vir a ser necessário reduzir o número de projectos para apoiar intervenções que 
precisem de maior dotação, para os casos em que a investigação se estende ao longo de um 
período maior. 

 

 

Indicadores de Resultado 

O conjunto de intervenções e respectivos indicadores de realização e suas metas anuais, acima analisados, 
deverão contribuir de forma articulada para alcançar os resultados previstos pelo PEPAC e contribuir de 
forma adequada e significativa para os Objectivos Específicos e Transversal. 

Assim, apresenta-se de seguida uma análise das metas definidas para cada um dos 44 indicadores de 
resultado do PEPAC, identificando as intervenções que para ele contribuem e analisando a sua 
adequabilidade e realismo, na opinião da equipa de avaliação. 

Esta análise foi conduzida tendo como base a informação interna disponibilizada pelo GPP à equipa de 
avaliação (em formato excel), que permite conhecer a forma como cada um dos indicadores de resultado 
foram estabelecidos tendo por base os indicadoees de realização das intervenções que contribuem para 
cada um. 

 

 

Comentário 

O indicador R1 assenta essencialmente na estimativa do número de beneficiários das intervenções 
B.1.8, C.5.2, C.5.3, F.11.1 e F.11.2. 
A informação disponível relativa ao actual período de programação indica, entre outros, que no PDR 
2020 até final de 2020 tinham sido apoiados 13.990 formandos e na RAM foram apoiados 1.695 
formandos. 
Embora não esteja disponível informação mais completa quanto aos resultados da implementação das 
actuais medidas, nos parece que as metas para este indicador poderão estar sobredimensionadas. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.7 - Produção experimental Nº de menbros que têm campos de experimentação 635 127 127 127 127 127 0 0

B.1.8 - Aconselhamento e assistência técnica Nº de membros que participam em ações 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0

B.1.9- Formação Nº de menbros que têm campos de experimentação 250 50 50 50 50 50 0 0

C.5.1 - Grupos operacionais para a inovação Nº de pessoas que participam em GO 1.890 0 0 420 420 420 420 210

C.5.2 – Formação e informação Nº de pessoas que beneficiam das ações de formação/informação 11.760 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.160

C.5.3 – Aconselhamento Nº de pessoas que beneficiam de aconselhamento (NIF) 6.545 0 0 1.320 1.320 1.320 1.320 1.265

C.5.4 – Conhecimento- Agroambiental e Climático Nº de beneficiáros da intervenção 50 0 0 10 10 10 10 10

E. 14.1– Cooperação para a Inovação  Nº de pessoas que particiapm em GO 43 0 0 4 5 5 5 24

E. 1.1– Formação profissional e aquisição de competências Nº de pessoas que beneficiam das ações de formação 342 0 0 66 66 70 70 70

E. 2.3– Prestação de Serviços de aconselhamento agrícola Nº de pessoas que beneficiam da prestação de um serviço de aconselhamento (NIF) 87 0 0 13 13 19 19 23

E. 2.4– Prestação de Serviços de Aconselhamento Florestal Nº de pessoas que beneficiam da prestação de um serviço de aconselhamento (NIF) 40 0 0 5 5 10 10 10

F.9.1 - Grupos Operacionais Nº de pessoas que particiapam em GO 50 0 0 10 10 10 10 10

F.11.1 - Formação profissional Nº de pessoas que beneficiam das ações de formação 4.000 0 0 800 800 800 800 800

F.11.2 - Ações de informação Nº de pessoas que beneficiam das ações de informação 4.000 0 0 800 800 800 800 800

F.12.2 - Utilização de serviços de aconselhamento Nº de pessoas que beneficiam da prestação de um serviço de aconselhamento (NIF) 200 0 0 100 0 100 0 0

Valor Global R1 OT 39.476 2.177 4.354 12.392 20.331 28.377 34.146 39.476

R.1 - Melhorar o desempenho através do conhecimento e da inovação : Número de pessoas que beneficiam de aconselhamento, formação, intercâmbio de conhecimentos ou que participam em grupos operacionais da Parceria Europeia de Inovação 

(PEI) apoiados pela PAC, a fim de melhorar o desempenho sustentável em termos económicos, sociais, ambientais, climáticos e de eficiência na utilização dos recursos



 
AVALIAÇÃO EX-ANTE DO PEPAC 2023-2027 – 2ª FASE 
Relevância e Coerência Interna 

 

115 

 

Comentário 
O indicador R2 deve as suas metas quase exclusivamente à implementação no Continente da 
intervenção C.5.3, prevendo-se um número de conselheiros formados semelhante ao verificado no PDR 
2020 até 2020 (2.840), pelo que se entende que as metas traçadas são adequadas. 

 

 

Comentário 

O cálculo deste indicador assenta na adopção de um conjunto de pressupostos associados à proporção 
de beneficiários de cada intervenção que adoptam tecnologias digitais ou agricultura de precisão no 
âmbito das operações financiadas pelo PEPAC. 
Considera-se assim que a definição de metas para este indicador dificilmente terá uma base muito 
objectiva. De qualquer forma, entende-se que as metas parecem ser relativamente modestas, 
particularmente porque não foram consideradas as intervenções de apoio ao investimento nas 
explorações agrícolas, que poderão apoiar, até de forma preferencial, operações neste âmbito. 

 

 

Comentário 

O indicador R.4 determina a proporção de SAU abrangida por pagamentos aos agricultores. Apesar de 
muitas intervenções contribuírem para este indicador, para evitar duplas contabilizações foi apenas 
considerado que o seu cálculo decorre das áreas das intervenções com maior abrangência em termos 
de superfície agrícola em cada região – A.1.1, E.12.1 e F.6.1/6.2. 
O valor apresentado como meta para numerador é ligeiramente superior ao somatório destas 
intervenções (e mesmo do somatório de todas as contabilizadas no quadro acima, que pressupõe já 
alguma duplicação de áreas), pelo que a meta traçada para este indicador é ambiciosa, embora 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.5.3 – Aconselhamento Parte 2 da intervenção N.º de conselheiros formados 2.499 0 0 504 504 504 504 483

E. 2.1– Criação de Serviços de aconselhamento agrícola  nº conselheiros associados à criação do serviço 6 0 0 3 3 0 0 0

E. 2.2– Criação de Serviços de aconselhamento florestal nº conselheiros associados à criação do serviço 5 0 0 1 2 2 0 0

F.12.1 - Criação de serviços de aconselhamento nº conselheiros associados à criação do serviço 6 0 0 3 0 3 0 0

Valor Global R2 OT 2.521 0 0 504 1.006 1.514 2.017 2.521

R.2 - Articular aconselhamento com sistemas de conhecimento : Número de conselheiros que recebem apoio que devem ser integrados no âmbito dos sistemas de conhecimento e inovação agrícolas (AKIS)

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.2 - Gestão da água N.º potenciais utilizadodes de investimento em tecnologia digital 0 0 0 0 0 0 0 0

B.1.3-Gestão de energia N.º potenciais utilizadodes de investimento em tecnologia digital 0 0 0 0 0 0 0 0

B.1.6- Instalação e reestruturação N.º potenciais utilizadodes de investimento em tecnologia digital 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.1.1 – Investimento Produtivo Agrícola N.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 250 0 0 50 50 50 50 50

C.2.2.2 – Investimento produtivo Jovens Agricultores N.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 500 0 0 100 100 100 100 100

C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais N.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 0 0 0 0 0 0 0 0

C.5.1 - Grupos operacionais para a inovação N.º beneficiários potenciais de GO na temática tecnologia  digital 179 0 0 42 42 42 42 11

C.5.2 – Formação e informação N.º pessoass com Formação na temática literacia digital 1.176 0 0 240 240 240 240 216

C.5.3 – Aconselhamento N.º pessoas que beneficiam de aconselhamento ma temática tecnologias digitais 655 0 0 132 132 132 132 127

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável N.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 300 0 0 50 50 100 50 50

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes N.º beneficiários com investimento em tecnologia digital 425 0 0 75 75 100 100 75

E. 14.1– Cooperação para a Inovação  N.º beneficiários potenciais de GO na temática tecnologia  digital 29 0 0 1 2 3 6 17

E. 1.1– Formação profissional e aquisição de competências N.º beneficiários com Formação na temática literacia digital 92 0 0 16 16 20 20 20

E. 2.3– Prestação de Serviços de aconselhamento agrícola N.º beneficiários que beneficam da temática tecnologias digitais 32 0 0 5 5 7 7 8

E. 2.4– Prestação de Serviços de Aconselhamento Florestal N.º beneficiários que beneficam da temática tecnologias digitais 5 0 0 1 1 1 1 1

F.11.1 - Formação profissional N.º beneficiários com Formação na temática literacia digital 500 0 0 100 100 100 100 100

F.11.2 - Ações de informação N.º beneficiários com informação na temática literacia digital 500 0 0 100 100 100 100 100

Numerador: Valor Global 4.712 0 0 952 1.855 2.895 3.838 4.712

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R3 OT 1,82% 0,00% 0,00% 0,37% 0,72% 1,12% 1,48% 1,82%

R.3 - Digitalizar a agricultura : Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio para tecnologias agrícolas digitais através da PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base  ha 3.125.115 3.036.795 3.114.613 3.119.644 3.233.128 3.125.115

A.2.1 - Pagamento aos pequenos agricultores ha 0

A.2.2 - Apoio redistributivo complementar ha 0

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área ha 0

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha 316.505 350.000 352.000 354.000 356.000 316.505

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente ha 0

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha 0

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade ha 0

A.1.2.4 - Pagamento ao arroz ha 0

A.1.2.5 - Pagamento ao tomate para indústria ha 0

A.1.2.6 -Pagamento às proteaginosas ha 0

A.1.2.7 -Pagamento aos cereais praganosos ha 0

A.1.2.8 - Pagamento ao milho para grão ha 0

A.1.2.9 - Pagamento ao milho silagem ha 0

A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de sementes certificadasha 0

A.1.2.11  - Pagamento específico para o algodão ha 0

C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais ha 0

C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura ha 0

E. 12.1- Zonas afetadas por condicionantes específicas (MAAZD)ha 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000

F.6.1 - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou especificas - Madeiraha 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

F.6.2 - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santoha 190 190 190 190 190 190

F.7.1 - Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água ha 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Numerador: Valor Global 3.449.430 3.340.792 3.367.951 3.371.148 3.375.946 3.449.430 0 0

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R4 O1 96,05% 93,02% 93,78% 93,87% 94,00% 96,05% 0,00% 0,00%

R.4 - Articular o apoio ao rendimento com as normas e boas práticas : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao rendimento e sujeita à condicionalidade
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alcançável, até porque não contabiliza as áreas apoiadas no âmbito da intervenção A.2.1 Pagamento 
aos pequenos agricultores. 
Refira-se que o denominador utilizado no cálculo do indicador, determinado pela Comissão Europeia, 
relativo à SAU em 2019, apresenta um valor (3.591.420 ha) inferior ao resultante do Recenseamento 
Agrícola de 2019 (3.963.945), o que poderá na prática resultar num valor do indicador inferior ao 
apresentado. 

 

 

Comentário 

As intervenções contabilizadas como tendo maiores contribuições para o indicador R5 são a B.3.5, 
relativa ao seguro vitícola, e as C.4.1.1 e F.5.1, relativas aos seguros para as restantes produções no 
Continente e na RAM. 
No actual período de programação o PDR 2020 apoiou, até 2020, 5.474 beneficiários, tendo o 
PRODERAM 2020 apoiado 3.061 e o PRORURAL+ apenas 89. 
No âmbito do seguro vitícola foram apoiados entre 2014 e 2018 uma média de 16.658 beneficiários. 
Considerando todos estes dados, bem como o desejável objectivo de aumento de adesão a este 
mecanismo de gestão do risco, entende-se que a meta anual de 30.870 é adequada e alcançável. 

 

 

Comentário 

Uma vez que o cálculo do indicador R6 resulta do apoio combinado de um conjunto de intervenções 
aplicáveis no Continente, a equipa de avaliação fez uma estimativa do seu valor para 2026 com base 
nos montantes de apoio previstos nas diversas intervenções do PEPAC e na sua base de dados de 
tipologias de explorações agrícolas. 
Deste exercício, naturalmente efectuado com menor desagregação de informação, obteve-se um rácio 
de 166%, bastante aproximado ao previsto no documento de programação, pelo que se considera a 
meta proposta como adequada. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.14- Fundos mutualistas Nº de beneficiários com Fundo Mutualista 0

B.1.15 - Reposição de potencial produtivo Nº de beneficiários com Fundo Mutualista 0

B.1.16 - Retiradas do mercado Nº de beneficiários com Fundo Mutualista 0

B.1.17- Seguros de colheita Nº de beneficiários com Seguros 100 100 100 100 100 100 0 0

B.3.5 - Seguros de colheitas Nº de beneficiários com Seguro 24.155 0 24.155 24.155 24.155 24.155 0 0

C.4.1.1 - Seguros Nº de beneficiários com Seguro 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0

E. 15.1- Gestão de riscos – seguro de colheitas Nº de beneficiários com Seguro 20 15 15 15 15 20 0 0

F.5.1 - Prémio de seguro de colheitas, animais e plantas Nº de beneficiários com Seguro 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0

Numerador: Valor Global 30.870 6.175 30.870 30.870 30.870 30.870

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R5 O1 11,92% 2,38% 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 0,00% 0,00%

R.5 - Gestão de riscos : Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de riscos apoiados pela PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base  Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.2.1 - Pagamento aos pequenos agricultores Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.2.2 - Apoio redistributivo complementar Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.4 – Melhorar eficiência alimentar animal Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.5 – Bem-Estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.1 - Pagamento vaca em aleitamento Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.2 - Pagamento aos pequenos ruminantes Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.3 - Pagamento leite de vaca Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.4 - Pagamento ao arroz Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.5 - Pagamento ao tomate para indústria Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.6 -Pagamento às proteaginosas Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.7 -Pagamento aos cereais praganosos Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.8 - Pagamento ao milho para grão Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.9 - Pagamento ao milho silagem Pagamentos e hectares de cada beneficiário 0

A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de sementes certificadasPagamentos e hectares de cada beneficiário 0

Numerador: Valor Global (€/ha) 367 367 367 367 367 367

Denominador: Média de PD/ha paga a todos os beneficiários (€/ha) 226 226 226 226 226 226

Valor Global R6 O1 162,39% 162,39% 162,39% 162,39% 162,39% 162,39%

R.6 - Redistribuição a explorações agrícolas de menor dimensão : Percentagem de pagamentos diretos adicionais por hectare para as explorações agrícolas elegíveis de dimensão inferior à média (em comparação com a média)
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Comentário 

O nível de desagregação geográfica da base de dados de tipologias de explorações agrícolas detida pela 
equipa de avaliação não permite replicar o cálculo do indicador R7 apresentado no documento de 
programação. 
Contudo, tendo em conta a tipologia de apoios considerados, considera-se que o valor apresentado, 
ligeiramente inferior a 100% será adequado, uma vez que as explorações situadas em zonas com 
maiores necessidades terão, genericamente, maiores apoios no âmbito das intervenções C.1.2.1 e 
C.1.2.2, mas deverão ter montantes tendencialmente mais reduzidos na maioria dos pagamentos 
associados. 
Chama-se também a atenção para o facto de que o valor do indicador apresentará variações anuais à 
medida que ocorra uma convergência do valor dos direitos de apoio ao rendimento base, 
genericamente em favor dos agricultores situados em regiões com maiores necessidades e em 
desfavor dos restantes. 

 

 

 

Comentário 

Os elementos apresentados pelo GPP não incluem o número de beneficiários previsto em cada ano 
para cada uma das intervenções relativas aos apoios associados. Contudo, foram apresentadas no PU 
de 2021 um total de 55.762 candidaturas às actuais medidas de apoio associado. Uma vez que todas as 
actuais intervenções se vão manter no PEPAC e que as estas serão acrescentadas cinco novas 
intervenções, parece-nos que a meta anual de 36.000 beneficiários está muito sub-dimensionada. 
Refira-se que, mais uma vez, o denominador considerado pela Comissão Europeia (258.980 
explorações em 2019) é inferior ao contabilizado no Recenseamento Agrícola de 2019 (290.229 
explorações em Portugal e 266.039 no Continente). 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base  Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.2.1 - Pagamento aos pequenos agricultores Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.2.2 - Apoio redistributivo complementar Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.4 – Melhorar eficiência alimentar animal Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.1 - Pagamento vaca em aleitamento Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.2 - Pagamento aos pequenos ruminantes Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.3 - Pagamento leite de vaca Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.4 - Pagamento ao arroz Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.5 - Pagamento ao tomate para indústria Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.6 -Pagamento às proteaginosas Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.7 -Pagamento aos cereais praganosos Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.8 - Pagamento ao milho para grão Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.9 - Pagamento ao milho silagem Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de sementes certificadasPagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

E. 12.1- Zonas afetadas por condicionantes específicas (MAAZD)% 84% 89% 89% 89% 89%

F.6.1 - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou especificas - MadeiraPagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 100% 100% 100% 100% 100%

F.6.2 - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto SantoPagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 100% 100% 100% 100% 100%

F.7.1 - Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água Pagamentos,  hectares e localização de cada beneficiário 0

Numerador: Valor Global (€/ha) 256 256 256 256 256 256

Denominador: Apoio médio ao rendimento/ha pago a todos os beneficiários (€/ha) 261 261 261 261 261 261

Valor Global R7 O1 98,08% 98,08% 98,08% 98,08% 98,08% 98,08%

R.7 - Melhorar o apoio prestado às explorações agrícolas em zonas com necessidades específicas : Percentagem de apoio adicional por hectare em zonas com maiores necessidades (em comparação com a média)

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.1.2.1 - Pagamento vaca em aleitamento N.º de beneficiários 0

A.1.2.2 - Pagamento aos pequenos ruminantes N.º de beneficiários 0

A.1.2.3 - Pagamento leite de vaca N.º de beneficiários 0

A.1.2.4 - Pagamento ao arroz N.º de beneficiários 0

A.1.2.5 - Pagamento ao tomate para indústria N.º de beneficiários 0

A.1.2.6 -Pagamento às proteaginosas N.º de beneficiários 0

A.1.2.7 -Pagamento aos cereais praganosos N.º de beneficiários 0

A.1.2.8 - Pagamento ao milho para grão N.º de beneficiários 0

A.1.2.9 - Pagamento ao milho silagem N.º de beneficiários 0

A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de sementes certificadasN.º de beneficiários 0

Numerador: Valor Global 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R8 O2 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 0,00% 0,00%

R.8 - Visar as explorações agrícolas em sectores específicos : Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para melhorar a competitividade, a sustentabilidade ou a qualidade
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Comentário 

A contabilização do número de explorações que receberão apoio para reestruturação e modernização 
inclui como principais intervenções: 

 o apoio à reestruturação da vinha (convencional e biológica), para o qual foram consideradas cerca 
de metade das explorações que se prevê venham a ser apoiadas; 

 a totalidade dos projectos de investimento nas explorações agrícolas no Continente, incluindo os 
associados a instalações de jovens agricultores; 

 500 explorações por cada projecto de investimento no regadio no Continente; 

 a totalidade dos “outros” projectos de investimento nas explorações agrícolas e pecuárias da RAA; 

 a totalidade das explorações agrícolas da RAM, estimando-se que todas sejam abrangidas por 
projectos de investimento em regadios colectivos. 

Genericamente, considera-se que estes pressupostos estão correctos e que, a cumprirem-se os 
objectivos associados a cada uma das intervenções, as metas para este indicador são adequadas. 

 

 

Comentário 

Para o indicador R10 são contabilizados os membros das OPs e das OIs apoiadas pelo PEPAC no 
Continente (estimativa de 45 e 2, respectivamente). 
Tendo em conta as análises aos indicadores de realização das respectivas intervenções, considera-se 
que as metas definidas são adequadas. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.1 - Gestão do solo N.º de beneficiários (NIF) 0

B.1.2 - Gestão da água N.º de beneficiários (NIF) 0

B.1.3-Gestão de energia N.º de beneficiários (NIF) 0

B.1.4- Gestão de resíduos N.º de beneficiários (NIF) 0

B.1.6- Instalação e reestruturação N.º de beneficiários (NIF) 1.850 370 370 370 370 370 0 0

B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica) N.º de beneficiários (NIF) 324 0 81 81 81 81 0 0

B.3.4- Reestruturação e conversão de vinhas N.º de beneficiários (NIF) 10.072 0 2.518 2.518 2.518 2.518 0 0

C.2.1.1 – Investimento Produtivo Agrícola N.º de beneficiários (NIF) 7.838 0 0 1.568 1.568 1.568 1.567 1.567

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de beneficiários (NIF) 1.985 0 0 397 397 397 397 397

C.2.2.2 – Investimento produtivo Jovens Agricultores N.º de beneficiários (NIF) 2.500 0 0 500 500 500 500 500

C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais N.º de beneficiários (NIF) 245 0 0 49 49 49 49 49

C.4.1.3 - Restabelecimento do potencial produtivo N.º de beneficiários (NIF) 590 0 0 118 118 118 118 118

C.4.1.4 - Fundo de Emergência Rural N.º de beneficiários (NIF) 2.283 0 0 457 457 457 457 455

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável N.º de beneficiários (NIF) 3.000 0 0 500 500 1.000 500 500

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes N.º de beneficiários (NIF) 8.500 0 0 1.500 1.500 2.000 2.000 1.500

E. 3.1- Melhoria das condições de higiene nas explorações pecuárias e bem-estar dos animaisN.º de beneficiários (NIF) 19 0 0 2 3 3 5 6

E. 3.2- Melhoria do ambiente nas explorações pecuárias N.º de beneficiários (NIF) 20 0 0 4 4 4 4 4

E. 3.3- Captação e/ou armazenamento de água N.º de beneficiários (NIF) 26 0 0 5 6 5 5 5

E. 3.4- Instalação de energias renováveis N.º de beneficiários (NIF) 7 0 0 2 2 1 1 1

E. 3.5- Outros investimentos nas explorações agrícolas N.º de beneficiários (NIF) 300 0 0 60 60 60 60 60

E. 3.6- Outros investimentos nas explorações pecuárias N.º de beneficiários (NIF) 1.760 0 0 170 180 200 210 1.000

E. 5.1- Infraestruturas de abastecimento de água N.º de beneficiários (NIF) 34 0 0 6 6 6 7 9

E. 5.2- Infraestruturas caminhos agrícolas N.º de beneficiários (NIF) 37 0 0 6 7 7 8 9

E. 5.3- Infraestruturas de eletrificação N.º de beneficiários (NIF) 32 0 0 4 4 4 5 15

E. 6.1– AÇÕES PREVENTIVAS N.º de beneficiários (NIF) 29 0 0 5 6 6 6 6

E. 6.2- AÇÕES DE RESTAURAÇÃO N.º de beneficiários (NIF) 7 0 0 1 1 1 2 2

F.1.1 - Investimento nas explorações agrícolas N.º de beneficiários (NIF) 370 0 0 60 70 70 80 90

F.1.2 - Investimento associado à instalação de jovens agricultoresN.º de beneficiários (NIF) 125 0 0 18 24 23 30 30

F.1.4 - Investimento em regadios coletivos N.º de beneficiários (NIF) 13.500 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

F.1.5 - Investimento nas acessibiliddaes às explorações agrícolasN.º de beneficiários (NIF) 700 0 0 140 140 140 140 140

F.1.6 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola N.º de beneficiários (NIF) 50 0 0 10 10 10 10 10

Numerador: Valor Global 41.954 370 3.339 11.729 20.152 29.594 35.605 41.954

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R9 O2 16,20% 0,14% 1,29% 4,53% 7,78% 11,43% 13,75% 16,20%

R.9 - Modernização das explorações agrícolas : Percentagem de explorações agrícolas que recebem um apoio ao investimento para se reestruturarem e modernizarem, inclusive para melhorarem a eficiência dos recursos

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.1 - Gestão do solo n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.2 - Gestão da água n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.3-Gestão de energia n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.4- Gestão de resíduos n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.5 - Proteção das culturas n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.6- Instalação e reestruturação n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.10 - Comercialização n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.11 - Promoção, comunicação e marketing n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.12 - Rastreabilidade e qualidade n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.13- Avaliação e certificação ambiental n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.14- Fundos mutualistas n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.15 - Reposição de potencial produtivo n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.16 - Retiradas do mercado n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

B.1.17- Seguros de colheita n.º produtores membros da OP  3.000 3.000 0 0 0 0 0 0

C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtoresn.º produtores membros da OP  ou AP 243 0 0 54 54 54 54 27

C.4.3.2 - Organizações Interprofissionais n.º membros do OI 3.600 0 0 3.600 0 0 0 0

E. 9.1– Criação de agrupamentos e organizações de produtoresn.º produtores membros da OP  12 0 0 12 0 0 0 0

Numerador: Valor Global 6.666 3.000 3.000 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R10 O3 2,57% 1,16% 1,16% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57%

R.10 - Melhor organização da cadeia de abastecimento : Percentagem de explorações agrícolas que participam em agrupamentos de produtores, organizações de produtores, mercados locais, circuitos de cadeias de abastecimento curtas e regimes de 

qualidade apoiados pela PAC
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Comentário 

O montante considerado como meta para o valor da produção comercializada por OPs está em linha 
com o verificado nos últimos anos, embora se considere que a meta deveria ser mais ambiciosa, 
contemplando a possibilidade de um aumento do número de OPs e do valor da produção por elas 
comercializado. 

 

 

Comentário 

Para este indicador são consideradas as áreas que se prevê venham a ser abrangidas pelas 
intervenções A.3.2, A.3.3.1, C.1.1.1.2 e C.1.1.3, bem como pelo apoio à ProdI na Madeira, sendo 
considerada alguma redução para evitar possíveis duplas contagens. 
Tendo em conta as análises feitas aos indicadores de realização de cada uma destas intervenções, os 
objectivos traçados são considerados adequados, podendo mesmo considerar-se relativamente sub-
dimensionados. 

 

 

Comentário 

O indicador R.13 assenta apenas na intervenção A.3.4, cuja meta é o apoio anual a 230.000 cabeças 
normais. 
Como referido na análise do indicador de realização desta intervenção, este objectivo parece ser 
demasiado ambicioso, havendo o risco de não se conseguir atingir o indicador proposto, o que se 
reflectirá directamente netse indicador de resultado. 

 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.1 - Gestão do solo valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.2 - Gestão da água valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.3-Gestão de energia valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.4- Gestão de resíduos valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.5 - Proteção das culturas valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.6- Instalação e reestruturação valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.10 - Comercialização valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.11 - Promoção, comunicação e marketing valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.12 - Rastreabilidade e qualidade valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.13- Avaliação e certificação ambiental valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.14- Fundos mutualistas valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.15 - Reposição de potencial produtivo valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.16 - Retiradas do mercado valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

B.1.17- Seguros de colheita valor total produção comercializada pela OP 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

Numerador: Valor Global (Valor total da produção comercializada por OP com programas operacionais) 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293 381.202.293

Denominador: Valor total da produção dos setores em causa 2.979.000.000 2.979.000.000 2.979.000.000 2.979.000.000 2.979.000.000 2.979.000.000

Valor Global R11 O3 12,80% 12,80% 12,80% 12,80% 12,80% 12,80%

R.11 - Concentração da oferta : Percentagem do valor da produção comercializada por organizações de produtores sectoriais ou por agrupamentos de produtores com programas operacionais em determinados sectores

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha 350.000 350.000 352.000 354.000 356.000 316.505

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente ha 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 250.000

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água ha 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal ha 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha 4 4 5 5 6 6

Numerador: Valor Global 698.500 692.500 694.500 696.500 698.500 618.972

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R12 O4 19,45% 19,28% 19,34% 19,39% 19,45% 17,23%

R.12 - Adaptação às alterações climáticas : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para melhorar a adaptação às alterações climáticas

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.4 – Melhorar eficiência alimentar animal CN 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 188.600

Numerador: Valor Global 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 188.600

Denominador: Nº total de Cabeças Normais (CN) - C.23 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720

Valor Global R13 O4 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 8,48%

R.13 - Reduzir as emissões do sector pecuário : Percentagem de cabeças normais (CN) abrangida por compromissos apoiados para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa e/ou amoníaco, incluindo gestão do estrume

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área ha 640.000 640.000 660.000 680.000 687.500 615.000

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente ha 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 250.000

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000

C.1.1.1.1.1 Sementeira direta ha 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

C.1.1.1.1.1.2 Enrelvamento ha 32.860 32.860 32.860 32.860 32.860 32.860

C.1.1.1.1.1.3 Pastagens Biodiversas ha 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros ha 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000

D.2.2 - Gestão do montado por resultados ha 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha 500 500 500 500 500 600

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha 400 400 400 500 500 500

E. 10.6- Manutenção da extensificação da produção pecuária ha 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha 140 140 150 160 170 180

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 1.195.180 1.147.550 1.167.560 1.177.670 1.195.180 1.087.790

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R14 O4 33,28% 31,95% 32,51% 32,79% 33,28% 30,29%

R.14 - Armazenamento de carbono nos solos e biomassa : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para reduzir as emissões, ou para manter ou melhorar o armazenamento de carbono (incluindo prados 

permanentes, culturas permanentes com coberto vegetal permanente, terras agrícolas localizadas em zonas húmidas e turfeiras)
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Comentário 

O indicador R14 decorre do contributo de um conjunto de intervenções a implementar no Continente 
(eco-regimes e compromissos agroambientaie e clima), bem como de contributos das Regiões 
Autónomas, com particular relevância para a intervenção E.10.6. Considera-se, uma vez mais, um valor 
de superfície abrangida (1.195.180 ha em 2026) inferior ao somatório das metas para cada 
intervenção, de forma a evitar duplas contabilizações. 
No que respeita às intervenções a implementar no Continente, decorre das análises dos respectivos 
indicadores de realização que as metas definidas são adequadas e deverão ser atingidas. 
Os dados para os Açores estão em linha com a execução da medida equivalente nos últimos anos. 
Considera-se, assim, que as metas para este indicador são adequadas. 

 

 

Comentário 

O cálculo do indicador R15 está essencialmente assente, no que se refere ao Continente, em previsões 
de produção de energias renováveis relativas aos investimentos a realizar no EFMA. Mesmo admitindo 
que estas são adequadas, esta previsão descura eventuais contributos de outros investimentos em 
regadios públicos, bem como todos aqueles provenientes de investimentos privados apoiados pelo 
PEPAC. 
Desta forma, considera-se que a metas definidas estão certamente subestimadas. 
Refira-se ainda que, no caso da RAM, o contributo para indicador foi estimado com base numa área de 
regadio de 5.700 ha, valor muito superior ao indicado no RA 2019 (3.697 ha de superfície irrigável e 
3.584 ha de superfície regada) e mesmo superior à SAU regional (4.604 ha). 

 

 

Comentário 
Tendo em conta as análises aos indicadores de realização associados às intervenções com aplicação no 
Continente, considera-se que as metas definidas para o indicador R16 são coerentes e ajustadas. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.3-Gestão de energia Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.2.1.1 – Investimento Produtivo Agrícola Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.2.2.2 – Investimento produtivo Jovens Agricultores Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.3.1.1 – Investimento produtivo Bioeconomia – ModernizaçãoCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.3.1.2 – Investimento na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho AmbientalCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

C.4.1.3 - Restabelecimento do potencial produtivo Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

E. 3.1- Melhoria das condições de higiene nas explorações pecuárias e bem-estar dos animaisCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 3.3- Captação e/ou armazenamento de água Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 3.4- Instalação de energias renováveis Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 3.5- Outros investimentos nas explorações agrícolas Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 3.6- Outros investimentos nas explorações pecuárias Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 4.1- Apoio à Transformação, Comercialização e Desenvolvimento de Produtos AgrícolasCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 5.3- Infraestruturas de eletrificação Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 5.4- Infraestruturas Florestais (caminhos) Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

E. 6.2- AÇÕES DE RESTAURAÇÃO Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.1.1 - Investimento nas explorações agrícolas Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.1.2 - Investimento associado à instalação de jovens agricultoresCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.1.3 - Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolasCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.1.4 - Investimento em regadios coletivos Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154

F.1.6 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.2.6 - Apoio a investimentos em tecnologias florestais  e na transformação e comercialização de produtos silvícolasCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.3.1 - Apoio às PMEs e microempresas em meio rural Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.3.2 - Apoio à produção e utilização de energias renováveis e à circularidade da economia em meio ruralCapacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

F.3.3 - Apoio a serviços básicos para a população rural Capacidade instalada de  Energias renovaveis (biomassa, biogas, hídrica, solar, geotermica, bomba calor) (Megawatt)0

Valor Global R15 O4 (MW) 22 4 9 13 18 22 0 0

R.15 - Energia renovável proveniente da agricultura, da silvicultura e de outras fontes renováveis : Investimentos apoiados na capacidade de produção de energias renováveis, incluindo a bioenergia (em MW)

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.2 - Gestão da água N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 0

B.1.4- Gestão de resíduos N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 0

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 750 150 150 150 150 150

C.2.1.3 - Investimentos Não Produtivos N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 345 75 75 75 75 45

C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 245 49 49 49 49 49

E. 3.2- Melhoria do ambiente nas explorações pecuárias N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 20 4 4 4 4 4

E. 3.3- Captação e/ou armazenamento de água N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 49 5 6 5 5 28

E. 3.4- Instalação de energias renováveis N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 7 2 2 1 1 1

E. 6.1– AÇÕES PREVENTIVAS N.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 29 5 6 6 6 6

F.3.2 - Apoio à produção e utilização de energias renováveis e à circularidade da economia em meio ruralN.º de explorações com apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 150 75 0 75 0 0

Numerador: Valor Global 1.643 40 80 410 743 1.074 1.363 1.643

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R16 O4 0,63% 0,02% 0,03% 0,16% 0,29% 0,41% 0,53% 0,63%

R.16 - Investimentos relacionados com o clima : Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas, e para a 

produção de energias renováveis ou de biomateriais
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Comentário 

O indicador R17 refere-se às zonas apoiadas emtermos de florestação, restauração de áreas florestais e 
instalação de sistemas agro-florestais. As metas definidas para as intervenções relativas a estas 
tipologias de investimento, no conjunto do Continente, Açores e Madeira, totalizam uma superfície 
acumulada ao longo do período de programação de 209.063 ha. 
Como decorre da análise dos respetivos indicadores de realização para o Continente (que representa 
99% desta área), considera-se que esta área é alcançável. 
Contudo, os valores anuais do indicador constantes do documento de programação estarão 
certamente errados, uma vez que apresentam áreas cerca de mil vezes superiores ao somatório das 
diversas intervenções. 

 

 

Comentário 

O indicador R18 pretende contabilizar os apoios atribuídos pelo PEPAC no conjunto de intervenções de 
carácter florestal. 
No que se refere ao Continente, verifica-se que globalmente o montante previsto de apoios é inferior 
ao anterior período de programação. Acresce que as metas para este indicador são inferiores ao 
somatório dos objectivos para cada uma das intervenções. 
Conclui-se assim que as metas para este indicador aparentam estar subdimensionadas. 

 

 

Comentário 

Como contribuindo para a melhoria e protecção dos solos, são consideradas intervenções intergradas 
nos ecoregimes (A.3.3.1 e A.3.3.2) e nos compromissos agro-ambientais e clima (C.1.1.1.1.1, C.1.1.1.1.2 
e C.1.1.1.1.3). 
A análise dos respectivos indicadores de realização, relativos às áreas sob apoio anualmente, mostra 
que as metas definidas para cada uma das intervenções são realistas e alcançáveis, sendo até, nalguns 
casos, pouco ambiciosas. 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.3.2.1 –Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas ha  florestados 18.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.600

C.3.2.2 –Instalação de sistemas agroflorestais ha  agroflorestado 1.248 260 260 260 260 208

C.3.2.4 –Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos climatéricos adversos ou de acontecimentos catastróficosha  restabelecidos 52.751 10.700 10.700 10.700 10.700 9.951

C.3.2.5 – Promoção dos serviços de ecossistema ha  restabelecidos 80.000 16.500 16.500 16.500 16.500 14.000

C.3.2.6 –Melhoria do valor económico das florestas ha  restabelecidos 54.300 11.400 11.400 11.400 11.400 8.700

E. 8.1- Florestação de Terras Agrícolas ha  florestados 112 16 18 38 40 0

E. 8.2- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais - INVESTIMENTOSha  agroflorestado 158 6 17 16 24 95

E. 8.3- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestaisha  restabelecidos 500 100 100 100 100 100

E. 8.4- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais- NÃO PRODUTIVOha  restabelecidos 105 7,5 17,7 21,3 27,5 31,0

E. 8.5 – Melhoria do Valor Económico das Florestas ha  restabelecidos 160 24 32 32 32 40

F.2.1 - Investimento na florestação e arborização ha  florestados 400 80 80 80 80 80

F.2.2 - Investimento e manutenção de sistemas agroflorestaisha  agroflorestado 9 0 0 3 3 3

F.2.4 - Investimento no restabelecimento da floresta ha  restabelecidos 20 4 4 4 4 4

F.2.5 - Investimento na melhoria da resiliência e valor ambiental das florestasha  restabelecidos 500 100 100 100 100 100

Valor Global R17 O4 (ha) 330.809.902 66.977.243 134.337.716 201.833.675 269.350.605 330.809.902

R.17 - Solo florestado : Zonas apoiadas para fins de florestação, agrossilvicultura e restauração, com respetiva repartição

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.3.2.1 –Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas soma da despesa elegível 65.800.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 12.600.000

C.3.2.2 –Instalação de sistemas agroflorestais soma da despesa elegível 4.176.000 870.000 870.000 870.000 870.000 696.000

C.3.2.3 –  Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticossoma da despesa elegível 50.837.500 10.412.500 10.412.500 10.412.500 10.412.500 9.187.500

C.3.2.4 –Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos climatéricos adversos ou de acontecimentos catastróficossoma da despesa elegível 65.569.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 12.369.000

C.3.2.5 – Promoção dos serviços de ecossistema soma da despesa elegível 75.200.000 15.510.000 15.510.000 15.510.000 15.510.000 13.160.000

C.3.2.6 –Melhoria do valor económico das florestas soma da despesa elegível 35.295.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 5.655.000

C.3.2.7- Gestão da Fauna Selvagem soma da despesa elegível 3.360.000 720.000 720.000 720.000 720.000 480.000

E. 5.4- Infraestruturas Florestais (caminhos) soma da despesa elegível 4.726.322 814.883 977.860 977.860 977.860 977.860

E. 8.1- Florestação de Terras Agrícolas soma da despesa elegível 830.450 83.045 166.090 166.090 166.090 249.135

E. 8.2- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais - INVESTIMENTOSsoma da despesa elegível 0 0 0 0 0 0

E. 8.3- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestaissoma da despesa elegível 1.764.706 294.118 294.118 294.118 294.118 588.235

E. 8.4- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais- NÃO PRODUTIVOsoma da despesa elegível 0 0 0 0 0 0

E. 8.5 – Melhoria do Valor Económico das Florestas soma da despesa elegível 4.705.882 705.882 941.176 941.176 941.176 1.176.471

F.2.1 - Investimento na florestação e arborização soma da despesa elegível 2.625.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000

F.2.2 - Investimento e manutenção de sistemas agroflorestaissoma da despesa elegível 375.000 0 0 125.000 125.000 125.000

F.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticossoma da despesa elegível 8.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

F.2.4 - Investimento no restabelecimento da floresta soma da despesa elegível 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

F.2.5 - Investimento na melhoria da resiliência e valor ambiental das florestassoma da despesa elegível 2.700.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

F.2.6 - Apoio a investimentos em tecnologias florestais  e na transformação e comercialização de produtos silvícolassoma da despesa elegível 4.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 1.500.000

Valor Global R18 O4 (€) 318.724.500 65.358.500 130.717.000 196.075.500 261.434.000 318.724.500

R.18 - Apoio ao investimento no sector florestal : Investimento total para melhorar o desempenho do sector florestal

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente ha 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 250.000

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000

C.1.1.1.1.1 Sementeira direta ha 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

C.1.1.1.1.1.2 Enrelvamento ha 32.860 32.860 32.860 32.860 32.860 32.860

C.1.1.1.1.1.3 Pastagens Biodiversas ha 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 448.860 448.860 448.860 448.860 448.860 448.860

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R19 O5 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R.19 - Melhorar e proteger os solos : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados benéficos para a gestão dos solos que visem melhorar a qualidade dos solos e a biota dos solos (como a redução da 

mobilização do solo, a cobertura do solo com culturas e a rotação de culturas, inclusive com culturas leguminosas)
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Uma vez que o indicador de resultado R19 resulta do contributo de cada um dos indicadores de 
realização (com uma redução para evitar dupla contabilização), entende-se que as metas definidas 
para este indicador são adequadas. 

 

 

Comentário 
O indicador de realização relativo à qualidade do ar assenta apenas na intervenção A.3.3.2, para a qual 
se considerou, no respectivo indicador de realização, que as metas propostas parecem ser realistas. 
Desta forma, considera-se igualmente que a meta anual para o indicador R20 é realista. 

 

 

Comentário 

De acordo com o documento de programação, a protecção do recurso água decorre da implementação 
das intervenções relativas ao apoio ao MPB e à ProdI, no que se refere a culturas regadas, 
maioritariamente no Continente (as áreas relativas aos Açores e Madeira representam apenas cerca de 
0,16% da área contabilizada nas metas anuais). Apesar de ser apresentada a intervenção relativa ao 
uso eficiente de água como contribuindo para este objectivo, as áreas abrangidas por esta intervenção 
não são consideradas, para que evitar dupla contabilização, nomeadamente com as áreas sob ProdI. 
Como referido na análise aos indicadores de realização das duas intervenções (A.3.1 e A.3.2), estas 
metas deverão ser alcançadas sem dificuldade. 

 

 

Comentário 

A gestão dos nutrientes depende, de acordo com o documento de programação, essencialmente das 
mesmas intervenções referidas no indicador anterior, embora com inclusão da totalidade da área em 
ProdI no Continente, bem como das áreas abrangidas pela intervenção relativa à promoção da 
fertilização orgânica (com uma redução para efeitos de dupla contabilização). 
Considera-se assim, com referência aos indicadores de realização, que as metas traçadas para este 
indicador de resultado são adequadas e alcançáveis. 

 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R19 O5 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 2,95%

R.20 - Melhorar a qualidade do ar : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para reduzir as emissões de amoníaco

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área ha 687.500 640.000 660.000 680.000 687.500 615.000

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha de culturas regadas 153.000 150.000 151.000 152.000 153.000 136.149

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água ha 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha 500 500 500 500 500 600

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha 500 400 400 500 500 500

E. 10.8- Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficasha 140 140 140 140 140 140

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha de culturas regadas 6 4 5 5 6 6

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha 170 140 150 160 170 180

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 841.816 791.184 812.195 823.305 841.816 757.562

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R21 O5 23,44% 22,03% 22,61% 22,92% 23,44% 21,09%

R.21 - Proteger a qualidade da água : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a qualidade das massas de água

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área ha 687.500 640.000 660.000 680.000 687.500 615.000

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha 356.000 350.000 352.000 354.000 356.000 316.505

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.000

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água ha 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha 500 500 500 500 500 600

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha 500 400 400 500 500 500

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha 6 4 5 5 6 6

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha 170 140 150 160 170 180

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 1.080.676 1.027.044 1.049.055 1.061.165 1.080.676 969.558

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R22 O5 30,09% 28,60% 29,21% 29,55% 30,09% 27,00%

R.22 - Gestão sustentável dos nutrientes : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados relacionados com a melhoria da gestão dos nutrientes

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha de culturas regadas 153.000 150.000 151.000 152.000 153.000 136.149

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água ha 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha de culturas regadas 6 4 5 5 6 6

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 153.006 150.004 151.005 152.005 153.006 136.142

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R23 O5 4,26% 4,18% 4,20% 4,23% 4,26% 3,79%

R.23 - Utilização sustentável da água : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para melhorar o balanço hídrico
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Comentário 

O R23 pretende medir a proporção de SAU com melhorias no balanço hídrico, contabilizando para este 
objectivo apenas as áreas abrangidas pelas intervenções de apoio à ProdI no Continente (apenas 
culturas regadas) e na Madeira. Uma vez que se entende que a totalidade da área abrangida pelo apoio 
ao uso eficiente da água estará também sob compromisso ProdI, esta intervenção é referidamas não 
contabilizada. 
Considera-se assim, como referido para os indicadores anteriores, que as metas definidas são 
adequadas. 

 

 

Comentário 
Tal como para os indicadores anteriores, considera-se que as intervenções com contributos para a 
utilização sustentável de pesticidas são as relativas ao MPB e à ProdI, pelo que se considera igualmente 
que as metas definidas são realistas e adequadas. 

 

 

Comentário 

Como contribuindo quantitativamente para o indicador R25 foram apenas consideradas as 
intervenções C.1.1.4 e E.10.7, não se contabilizado a intervenção A.3.4. 
Em ambas as intervenções o indicador relativo ao número de CN apoiadas está em linha com os 
últimos anos, pelo que se considera que as metas anuais definidas serão alcançadas sem dificuldade. 

 

 

Comentário 
Tendo em conta as análises aos indicadores de realização associados às intervenções com aplicação no 
Continente, considera-se que as metas definidas para o indicador R16 são coerentes e ajustadas. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica  Área ha 687.500 640.000 660.000 680.000 687.500 615.000

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha 356.000 350.000 352.000 354.000 356.000 316.505

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha 500 500 500 500 500 600

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha 500 400 400 500 500 500

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha 6 4 5 5 6 6

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha 170 140 150 160 170 180

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 1.044.676 991.044 1.013.055 1.025.165 1.044.676 937.758

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R24 O5 29,09% 27,59% 28,21% 28,54% 29,09% 26,11%

R.24 - Utilização sustentável e reduzida de pesticidas : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos específicos apoiados que conduzam a uma utilização sustentável de pesticidas, a fim de reduzir os respetivos 

riscos e impactos, como as fugas de pesticidas

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.4 – Melhorar eficiência alimentar animal CN 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 188.600

C.1.1.4 - Manutenção de Raças Autóctones CN 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900

D.2.4 –Proteção de espécies com Estatuto - Superfície agrícolaCN 0

E.10.7 - Proteção de Raças Autóctones CN 1.100 1.104 1.100 1.100 1.100 1.100

Numerador: Valor Global 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Denominador: Nº total de Cabeças Normais (CN) - C.23 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720

Valor Global R25 O4 2,97% 2,97% 2,97% 2,97% 2,97% 2,97%

R.25 - Desempenho ambiental no sector pecuário : Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados para melhorar a sustentabilidade ambiental

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.1 - Gestão do solo N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 0

B.1.2 - Gestão da água N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 450 90 90 90 90 90

B.1.3-Gestão de energia apoio relevante para AC, energias renovaveis e biomaterias 200 40 40 40 40 40

B.1.4- Gestão de resíduos N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 0

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 500 100 100 100 100 100

C.2.1.3 - Investimentos Não Produtivos N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 345 75 75 75 75 45

C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 245 49 49 49 49 49

E. 3.2- Melhoria do ambiente nas explorações pecuárias N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 20 4 4 4 4 4

F.1.7 - Investimentos não produtivos N.º de explorações com apoio relevante para proteção Recursos Naturais 98 18 20 20 20 20

Numerador: Valor Global 1.665 90 180 517 858 1.199 1.448 1.665

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R26 O4 0,64% 0,03% 0,07% 0,20% 0,33% 0,46% 0,56% 0,64%

R.26 - Investimentos relacionados com os recursos naturais : Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio da PAC a investimentos produtivos e não produtivos relacionados com a proteção dos recursos naturais
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Comentário 

A maior parte dos contributos para o indicador R27 provém das intervenções de carácter florestal 
(C.3.2), de conservação dos recursos genéticos (C.1.1.5) e de apoio à bioeconomia (C.3.1.2) do 
Continente, tendo sido considerado que todas as operações apoiadas contribuem para este indicador, 
o que se considera adequado. 
Tendo em conta os comentários efectuados aos respectivos indicadores de realização, considera-se 
que, de modo geral, as metas definidas para este indicador são correctas. 

 

 

Comentário 

A contribuição mais relevante para o indicador R28 provém da intervenção C.4.3.3 e das intervenções 
relativas ao conhecimento (C.5.2 e C.5.3), para as quais foi estimada uma proporção de beneficiários 
ou número de beneficiários por operação apoiada, bem como das intervenções relativas a formação e 
acções de informação na RAM. 
Tendo em conta os comentários efectuados aos indicadores de realização das intervenções a 
implementar no Continente, bem como os comentários efectuados ao indicador R1 no que respeita às 
intervenções na RAM, considera-se genericamente que as metas definidas são alcançáveis. 

 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.1 - Gestão do solo N.º de operações em Zonas Rurais sem ser em explorações agrícolas 0

B.1.2 - Gestão da água N.º de operações em Zonas Rurais sem ser em explorações agrícolas 0

B.1.3-Gestão de energia N.º de operações em Zonas Rurais sem ser em explorações agrícolas 0

B.1.4- Gestão de resíduos N.º de operações em Zonas Rurais sem ser em explorações agrícolas 0

B.1.13- Avaliação e certificação ambiental N.º de operações em Zonas Rurais sem ser em explorações agrícolas 0

B.3.1 - Destilação de subprodutos da vinificação N.º de operações em Zonas Rurais 40 10 10 10 10

C.1.1.5 - Conservação e melhoramento de Recursos genéticos (animais, vegetais e florestais)n.º de Candidaturas animais 625 125 125 125 125 125

C.1.1.5 - Conservação e melhoramento de Recursos genéticos (animais, vegetais e florestais)n.º de Candidaturas vegetais 125 25 25 25 25 25

C.1.1.5 - Conservação e melhoramento de Recursos genéticos (animais, vegetais e florestais)n.º de Candidaturas florestais 25 5 5 5 5 5

C.3.1.2 – Investimento na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de operações em Zonas Rurais 190 38 38 38 38 38

C.3.2.1 –Florestação de terras agrícolas e não-agrícolas N.º de operações em Zonas Rurais 940 190 190 190 190 180

C.3.2.2 –Instalação de sistemas agroflorestais N.º de operações em Zonas Rurais 48 10 10 10 10 8

C.3.2.3 –  Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticosN.º de operações em Zonas Rurais 415 85 85 85 85 75

C.3.2.4 –Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos climatéricos adversos ou de acontecimentos catastróficosN.º de operações em Zonas Rurais 493 100 100 100 100 93

C.3.2.5 – Promoção dos serviços de ecossistema N.º de operações em Zonas Rurais 800 165 165 165 165 140

C.3.2.6 –Melhoria do valor económico das florestas N.º de operações em Zonas Rurais 543 114 114 114 114 87

C.3.2.7- Gestão da Fauna Selvagem N.º de operações em Zonas Rurais 140 30 30 30 30 20

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável N.º de operações em Zonas Rurais 6 1 1 2 1 1

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes N.º de operações em Zonas Rurais 17 3 3 4 4 3

E. 10.9- Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos AnimaisN.º de operações 35 7 7 7 7 7

E. 8.1- Florestação de Terras Agrícolas N.º de operações em Zonas Rurais 10 1 2 2 2 3

E. 8.2- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais - INVESTIMENTOSN.º de operações em Zonas Rurais 22 1 1 2 4 14

E. 8.3- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas FlorestaisN.º de operações em Zonas Rurais 60 10 10 10 10 20

E. 8.4- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais- NÃO PRODUTIVON.º de operações em Zonas Rurais 17 1 2 3 5 6

E. 8.5 – Melhoria do Valor Económico das Florestas N.º de operações em Zonas Rurais 40 6 8 8 8 10

F.8.9 - Apoio à conservação e utilização de recursos genéticos agrícolas e florestaisN.º Projetos 4 2 1 1 0 0

F.1.4 - Investimento em regadios coletivos N.º de operações em Zonas Rurais 8 2 1 1 2 2

F.2.1 - Investimento na florestação e arborização N.º de operações em Zonas Rurais 7 0 1 2 2 2

F.2.2 - Investimento e manutenção de sistemas agroflorestaisN.º de operações em Zonas Rurais 2 0 0 1 1 0

F.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticosN.º de operações em Zonas Rurais 10 2 2 2 2 2

F.2.4 - Investimento no restabelecimento da floresta N.º de operações em Zonas Rurais 7 1 1 1 2 2

F.2.5 - Investimento na melhoria da resiliência e valor ambiental das florestasN.º de operações em Zonas Rurais 6 2 1 1 1 1

Valor Global R27 O4 (nº) 4.635 10 945 1.884 2.828 3.766 4.635

R.27 - Desempenho em matéria de ambiente ou de clima através do investimento em zonas rurais : Número de operações que contribuem  para os objetivos da sustentabilidade ambiental e de atenuação e adaptação às alterações climáticas nas zonas 

rurais

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.1.8 - Aconselhamento e assistência técnica nº de pessoas aconselhadas nas temáticas ambiente-clima 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

B.1.9- Formação nº de pessoas formadas nas temáticas ambiente-clima 0

C.5.1 - Grupos operacionais para a inovação Nº de pessoas que participam em GO com temática Ambiente e clima 1.071 252 252 252 252 63

C.4.3.3 – Assistência Técnica - Outras formas de cooperação Nº de pessoas que beneficiam 11.650 2.500 2.500 2.500 2.500 1.650

C.5.2 – Formação e informação Nº de pessoas formadas nas temáticas ambiente-clima 7.056 1.440 1.440 1.440 1.440 1.296

C.5.3 – Aconselhamento Nº de pessoas aconselhadas nas temáticas ambiente-clima 3.927 792 792 792 792 759

C.5.4 – Conhecimento- Agroambiental e Climático Nº de beneficiários 50 10 10 10 10 10

E. 1.1– Formação profissional e aquisição de competências nº de pessoas formadas nas temáticas ambiente-clima 250 50 50 50 50 50

E. 2.3– Prestação de Serviços de aconselhamento agrícola nº de pessoas aconselhadas nas temáticas ambiente-clima 55 8 8 12 12 15

E. 2.4– Prestação de Serviços de Aconselhamento Florestal nº de pessoas aconselhadas nas temáticas ambiente-clima 40 5 5 10 10 10

F.11.1 - Formação profissional nº de pessoas formadas nas temáticas ambiente-clima 3.500 700 700 700 700 700

F.11.2 - Ações de informação nº de pessoas informadas nas temáticas ambiente-clima 3.500 700 700 700 700 700

F.12.2 - Utilização de serviços de aconselhamento nº de pessoas aconselhadas nas temáticas ambiente-clima 150 75 0 75 0 0

Valor Global R28 O4 (nº) 36.071 1.000 2.000 9.487 16.900 24.400 30.825 36.071

R.28 - Desempenho em matéria de ambiente ou de clima através do conhecimento e da inovação : Número de pessoas que beneficiam de aconselhamento, formação, intercâmbio de conhecimentos ou que participam em grupos operacionais da 

Parceria Europeia de Inovação (PEI) apoiados pela PAC relacionados com o desempenho em matéria de ambiente ou de clima.

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica (Conversão ) Área ha conversão 25.000 10.000 20.000 20.000 25.000 25.000

A.3.1 - Agricultura Biológica (Manutenção) Área ha manutenção 662.500 630.000 640.000 660.000 662.500 590.000

B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica) ha 170 0 170 170 170 170

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha 500 500 500 500 500 600

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha 500 400 400 500 500 500

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha 170 140 150 160 170 180

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 688.840 641.040 661.220 671.330 688.840 621.450

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R29 O6 19,18% 17,85% 18,41% 18,69% 19,18% 17,30%

R.29 - Desenvolvimento da agricultura biológica : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) que beneficia de apoio da PAC para a agricultura biológica, discriminada entre manutenção e conversão
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Comentário 

Para o conjunto de intervenções destinadas a apoiar a conversão e manutenção em MPB está prevista 
uma superfície anual sob compromisso que, em 2026, totalizará 688.840 ha, dos quais 99,8% no 
Continente. Este valor corresponde à meta definida para o indicador R29. 
Tal como referido anteriormente, as metas para estas intervenções são adequadas e alcançáveis. 

 

 

Comentário 

A determinação da área florestal abrangida por compromissos no âmbito do PEPAC considera um 
conjunto de intervenções nas regiões dos Açores e da Madeira (com 3.795 ha em 2026), bem como o 
apoio silvoambiental existente no Continente. Para todas estas intervenções considera-se que as metas 
são realistas, vindo, na maioria dos casos, na sequência das áreas apoiadas nos últimos anos. 
O cálculo dos objectivos para o indicador R30 teve ainda em conta, embora de forma muito parcial, os 
prémios atribuídos no âmbito da intervenção C.3.2.8, pelo que se considera que as mteas anuais para 
este indicador poderão estar bastante sub-dimensionadas. 

 

 

Comentário 

Apesar de estarem referenciadas no documento de programação como tendo contributos para o 
indicador R31 diversas intervenções, o cálculo deste indicador assenta apenas nas áreas abrangidas 
pela intervenção A.3.6, bem como, de forma quase residual, algumas intervenções nos Açores e na 
Madeira. 
A intervenção A.3.6 prevê um apoio anual a 1.500.000 ha, objectivo que parece ser alcançável e que é 
transposto para o indicador R31. 

 

 

Comentário 

Como tendo contributos para o indicador R32 destacam-se algumas intervenções relativas aos 
investimentos ambientais e não produtivos nas explorações agrícolas (C.2.1.2 e C.2.1.3) e de âmbito 
florestal (C.3.2.5 e C3.2.7). No caso das primeiras, é considerado para cada uma que uma fracção das 
operações apoiadas contribui para este indicador, enquanto que para as últimsa são consideradas 
todas as operações apoiadas. 
Tendo em conta os comentários efectuados aos indicadores de realização das respectivas intervenções, 
considera-se que as metas definidas são alcançáveis, podendo estar ligeiramente subdimensionadas. 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.3.2.8- Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestaisha 42.053 42.053 47.554 51.174 60.293

D.2.5 –Proteção de espécies com Estatuto - Silvoambientais  ha 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

E. 11.1- Compromissos silvoambientais ha 600 600 600 600 600 600

E. 11.2- Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à manutenção ha 100 100 100 100 100 100

E. 11.3- Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à perda de rendimentoha 80 77 78 79 80 80

E. 11.4- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – Prémio à Manutençãoha 30 30 30 30 30 30

E. 11.5- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – PRÉMIO À PERDA DE RENDIMENTOha 280 70 140 210 280 350

E. 11.6- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – PRÉMIO À MANUTENÇÃOha 70 70 70 70 70 70

E. 11.7- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – PRÉMIO À PERDA DE RENDIMENTOha 75 70 70 70 75 77

E. 13.1- Compensação em Áreas Florestais Natura 2001 ha 1.000 500 500 500 1.000 1.000

F.8.8 - Compromissos sivoambientais e climáticos ha 960 850 905 950 960 1.000

F.8.10 - Prémio à manutenção e perda de rendimento de investimentos florestaisha 600 600 600 600 600 800 915 1.010

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 17.389 16.626 16.758 16.879 17.389 17.629 915 1.010

Denominador: Superfície florestal total (ha) - C.5 4.304.925 4.304.925 4.304.925 4.304.925 4.304.925 4.304.925 4.304.925 4.304.925

Valor Global R30 O6 0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,40% 0,41% 0,02% 0,02%

R.30 - Apoiar uma gestão sustentável das florestas : Percentagem de terras florestais abrangidas por compromissos para apoiar a proteção das florestas e a gestão dos serviços ecossistémicos

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade ha 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.320.000

C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros ha 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000

C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais ha 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000

D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais ha 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450

D.2.2 - Gestão do montado por resultados ha 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

D.2.3 –Gestão integrada em zonas críticas ha 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

D.2.4 –Proteção de espécies com Estatuto - Superfície agrícolaha 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

E. 10.4- Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores ha 340 340 340 340 340 340

E. 10.5 - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinaisha 130 130 130 130 130 130

F.8.4 - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionaisha 65 50 55 60 65 70

F.8.5 - Proteção e reforço da biodiversidade ha 26 20 22 24 26 28

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 1.500.561 1.500.540 1.500.547 1.500.554 1.500.561 1.320.568

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R31 O6 41,78% 41,78% 41,78% 41,78% 41,78% 36,77%

R.31 - Preservar os habitats e as espécies : % de SAU sob compromissos apoiados de apoio à   conservação e à restauração da biodiversidade, incluindo áreas agrícolas de elevado valor natural 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 125 25 25 25 25 25

C.2.1.3 - Investimentos Não Produtivos N.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 690 150 150 150 150 90

C.3.2.5 – Promoção dos serviços de ecossistema N.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 800 165 165 165 165 140

C.3.2.7- Gestão da Fauna Selvagem N.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 140 30 30 30 30 20

E. 8.3- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas FlorestaisN.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 60 10 10 10 10 20

E. 8.4- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais- NÃO PRODUTIVON.º de explorações com apoio relevante para biodiversidade 17 1 2 3 5 6

Numerador: Valor Global 1.832 381 763 1.146 1.531 1.832

Denominador: nº total de explorações - C.12 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980 258.980

Valor Global R32 O4 0,71% 0,00% 0,00% 0,15% 0,29% 0,44% 0,59% 0,71%

R.32 - Investimentos relacionados com a biodiversidade : Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para a biodiversidade
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Comentário 

O cálculo do indicador R33 teve em conta os contributos de intervenções das regiões dos Açores e da 
Madeira (8.673 ha em 2026), bem como um vasto conjunto de intervenções no Continente. Para cada 
uma destas intervenções foi estimada pelo GPP a proporção da área apoiada que está em Rede Natura 
2000, que atinje um máximo de 990.000 ha na intervenção C.1.1.2.1. 
A estimativa efectuada pela equipa de avaliação aponta para que a superfície inscrita em parcelário e 
inserida em Rede Natura 2000 seja de cerca de 900.000 ha, apenas no Continente. 
Considera-se assim que as metas para este indicador poderão estar sub-dimensionadas. 

 

 

Comentário 

Tal como para o indicador R31, no cálculo do indicador R34 assenta apenas nas áreas abrangidas pela 
intervenção A.3.6, bem como, de forma quase residual, algumas intervenções nos Açores e na Madeira. 
A intervenção A.3.6 prevê um apoio anual a 1.500.000 ha, objectivo que parece ser alcançável e que é 
transposto para o indicador R34. 

 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica Área ha em RN 103.125 96.000 99.000 102.000 103.125 92.250

A.3.2 – PRODI – Culturas Agrícolas ha agrícola em RN 71.200 70.000 70.400 70.800 71.200 63.301

A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente ha agrícola em RN 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 50.000

A.3.3.2 -Promoção da Fertilização Orgânica ha agrícola em RN 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 21.200

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade ha  em RN 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 264.000

C.1.1.1.1.1 Sementeira direta ha  em RN 266.400 266.400 266.400 266.400 266.400 266.400

C.1.1.1.1.1.2 Enrelvamento ha  em RN 5.586 5.586 5.586 5.586 5.586 5.586

C.1.1.1.1.1.3 Pastagens Biodiversas ha  em RN 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água ha  em RN 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000

C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros ha  em RN 990.720 990.720 990.720 990.720 990.720 990.720

C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais ha  em RN 36.120 36.120 36.120 36.120 36.120 36.120

C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal ha  em RN 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000

C.3.2.8- Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestaisha  em RN 0

D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais ha  em RN 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450 61.450

D.2.2 - Gestão do montado por resultados ha  em RN 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

D.2.3 –Gestão integrada em zonas críticas ha  em RN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

D.2.4 –Proteção de espécies com Estatuto - Superfície agrícolaha  em RN 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

D.2.5 –Proteção de espécies com Estatuto - Silvoambientais  ha  em RN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

E. 10.1- Agricultura Biológica - Conversão ha  em RN 100 100 100 100 100 120

E. 10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção ha  em RN 100 80 80 100 100 100

E. 10.3- Curraletas e lajidos da cultura da vinha ha  em RN 74 70 70 74 74 74

E. 10.4- Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores ha  em RN 68 68 68 68 68 68

E. 10.5 - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinaisha  em RN 26 26 26 26 26 26

E. 10.6- Manutenção da extensificação da produção pecuária ha  em RN 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020

E. 10.8- Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficasha  em RN 28 28 28 28 28 28

E. 11.1- Compromissos silvoambientais ha  em RN 120 120 120 120 120 120

E. 11.2- Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à manutenção ha  em RN 20 20 20 20 20 20

E. 11.3- Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à perda de rendimentoha  em RN 16 15 16 16 16 16

E. 11.4- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – Prémio à Manutençãoha  em RN 6 6 6 6 6 6

E. 11.5- Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – PRÉMIO À PERDA DE RENDIMENTOha  em RN 56 14 28 42 56 70

E. 11.6- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – PRÉMIO À MANUTENÇÃOha  em RN 14 14 14 14 14 14

E. 11.7- Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – PRÉMIO À PERDA DE RENDIMENTOha  em RN 15 14 14 14 15 15

F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada ha  em RN 0

F.8.2 - Manutenção de muros de suporte de terras ha  em RN 5 4 4 5 5 6

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico ha  em RN 0

F.8.4 - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionaisha  em RN 0

F.8.5 - Proteção e reforço da biodiversidade ha  em RN 0

F.8.6 - Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santoha  em RN 0

F.8.7 - Manutenção dos bardos em urze ha  em RN 0

F.8.10 - Prémio à manutenção e perda de rendimento de investimentos florestaisha  em RN 5 4 4 4 5 6 6 6

Numerador: Valor Global (Número de hectares com compromissos relevantes em locais Natura 2000) 581.180 543.970 548.585 551.722 581.180 534.755

Denominador: Superfície agrícola e florestal total em Rede Natura 2000 (ha) - C.19 773.669 773.669 773.669 773.669 773.669 773.669 773.669 773.669

Valor Global R33 O6 75,12% 70,31% 70,91% 71,31% 75,12% 69,12% 0,00% 0,00%

R.33 - Melhorar a gestão da rede Natura 2000 : Percentagem da superfície total de sítios da rede Natura 2000 abrangida por compromissos apoiados 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade ha 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.320.000

C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais ha 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000

D.2.4 –Proteção de espécies com Estatuto - Superfície agrícolaha 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

E. 10.3- Curraletas e lajidos da cultura da vinha ha 370 350 350 370 370 370

F.8.2 - Manutenção de muros de suporte de terras ha 850 700 750 800 850 900

F.8.6 - Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santoha 50 20 30 40 50 60

F.8.7 - Manutenção dos bardos em urze ha 60 30 40 50 60 70

Numerador: Valor Global (Número de hectares pagos) 1.501.330 1.501.100 1.501.170 1.501.260 1.501.330 1.321.400

Denominador: SAU total (ha) - C.17 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420 3.591.420

Valor Global R34 O6 41,80% 41,80% 41,80% 41,80% 41,80% 36,79%

R.34 - Preservação dos elementos paisagísticos : Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
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Comentário 

Tal como referido na análise ao indicador de realização relativo à intervenção B.2.2, a meta de 570.000 
colmeias por ano é relativamente modesta, tendo em conta a meta actual do PAN (642.800 colmeias) e 
a estimativa de que são actualmente apoiadas mais de 1,1 milhões de colmeias. 
Desta forma, considera-se que as metas para o indicador R35 estarão subdimensionadas. 

 

 

Comentário 

O cálculo do indicador R36 assenta nas três intervenções relativas ao apoio à instalação de jovens 
agricultores. 
Como referido na análise do indicador de realização da intervenção C.2.2.1 e como resulta da leitura da 
execução do PRORURAL+ e do PRODERAM 2020 até final de 2020, as metas definidas no âmbito do 
PEPAC aparentam ser relativamente subdimensionadas e, portanto, facilmente alcançáveis. 
Refira-se que, ao contrário do previsto na designação do indicador, as metas definidas não se 
encontram apresentadas com repartição por género. 

 

 

Comentário 

Contribuem para o indicador R37 as mesmas intervenções consideradas para o R36 e, de forma mais 
relevante, os apoios no Continente ao investimento nas explorações agrícolas (C.2.1.1) e na 
bioeconomia (C.3.1.1) e ao investimento promovido por jovens agricultores (C.2.2.2). 
Considera-se que as metas traçadas são relativamente modestas, uma vez que: 

 Apenas se considera a criação de 0,1 empregos por operação na intervenção C.2.1.1 e 0,2 na 
intervenção C.3.1.1; 

 O número de operações considerado em algumas das intervenções é pouco ambicioso; 

 A contabilização simultânea no Continente e na RAM das intervenções de apoio ao investimento 
por jovens agricultores (C.2.2.2 e F.1.2) e ao prémio à instalação (C.2.2.1 e F.4.1) pode gerar uma 
duplicação na contagem dos empregos criados. 

 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B.2.2 - Luta contra a varroose n.º colmeias 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

B.2.3-Combate à Vespa velutina (vespa asiática) n.º colmeias 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

B.2.4- Apoio à transumância n.º colmeias 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

B.2.6- Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas n.º colmeias 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

F.8.13 - Apoio à apicultura N.º colmeias 2.000 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Numerador: Valor Global (Número de colmeias pagas) 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

Denominador: Nº de colmeias notificadas à CE - D.35 773.518 773.518 773.518 773.518 773.518 773.518

Valor Global R35 O6 73,69% 73,69% 73,69% 73,69% 73,69% 73,69%

R.35 - Preservação de colmeias : Percentagem de colmeias apoiadas pela PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.2.2.1 – Prémio instalação Jovens Agricultores N.º JA (Para reporte informação por género #3) 2.500 500 500 500 500 500

E. 7.1– Apoio à instalação de jovens agricultores N.º JA (por género) 135 25 25 25 30 30

F.4.1 - Prémio à instalação de jovens agricultores N.º JA (por género) 50 10 10 10 10 10

Valor Global R36 O7 (nº) 2.685 535 1.070 1.605 2.145 2.685

R.36 - Renovação geracional : Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com repartição por género

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.2.1.1 – Investimento Produtivo Agrícola Novos empregos (ETC) 840 168 168 168 168 168

C.2.2.1 – Prémio instalação Jovens Agricultores Novos empregos autoemprego (ETC) 2.500 500 500 500 500 500

C.2.2.2 – Investimento produtivo Jovens Agricultores Novos empregos autoemprego (ETC) 2.500 500 500 500 500 500

C.3.1.1 – Investimento produtivo Bioeconomia – ModernizaçãoNovos empregos (ETC) 200 40 40 40 40 40

E. 3.5- Outros investimentos nas explorações agrícolas Novos empregos (ETC) 15 1 1 1 3 9

E. 3.6- Outros investimentos nas explorações pecuárias Novos empregos (ETC) 9 1 1 1 1 5

E. 4.1- Apoio à Transformação, Comercialização e Desenvolvimento de Produtos AgrícolasNovos empregos (ETC) 9 1 1 1 1 5

E. 7.1– Apoio à instalação de jovens agricultores Novos empregos autoemprego (ETC) 135 25 25 25 30 30

F.1.1 - Investimento nas explorações agrícolas Novos empregos (ETC) 123 20 23 23 27 30

F.1.2 - Investimento associado à instalação de jovens agricultoresNovos empregos autoemprego (ETC) 130 20 25 25 30 30

F.1.3 - Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolasNovos empregos (ETC) 6 1 1 0 2 2

F.2.6 - Apoio a investimentos em tecnologias florestais  e na transformação e comercialização de produtos silvícolasNovos empregos (ETC) 6 1 1 1 1 2

F.3.1 - Apoio às PMEs e microempresas em meio rural Novos empregos (ETC) 0

F.3.3 - Apoio a serviços básicos para a população rural Novos empregos (ETC) 0

F.4.1 - Prémio à instalação de jovens agricultores Novos empregos autoemprego (ETC) 50 10 10 10 10 10

F.3.5 - Apoio à criação de empresas em meio rural Novos empregos autoemprego (ETC) 0

Valor Global R37 O8 (nº) 6.004 1.273 2.537 3.826 5.116 6.004

R.37 - Crescimento e emprego nas zonas rurais : Novos empregos apoiados no âmbito de projetos da PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

D.1-LEADER População Rural abrangida pelas Estratégias 4.874.295 4.874.295

E. 16.0– LEADER  População Rural abrangida pelas Estratégias 0

F.3.LEADER População Rural abrangida pelas Estratégias 0

Numerador: Valor Global (População coberta por GAL financiado) 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862

Denominador: População rural total - C.1 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862

Valor Global R38 O8 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R.38 - Cobertura LEADER : Percentagem da população rural abrangida por estratégias de desenvolvimento local
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Comentário 

O cálculo do indicador R8 não apresenta relação com o valor indicado na base de dados fornecida à 
equipa de avaliação para a intervenção D.1. 
Desta forma, foi analisada a população rural que se previa ser abrangida por EDLs no âmbito dos 
programas PDR 2020, PRORURAL+ e PRODERAM 2020 e que totalizava 4.137.004 pessoas. 
Com base neste valor, considera-se que o objectivo de abranger uma população de 3.172.862 pessoas 
no PEPAC é certamente reduzido. 
Refira-se que não é indicada a metodologia de cálculo deste indicador. 

 

 

Comentário 
Tendo em conta a designação do indicador R39, poderá ser redutor no Continente considerar apenas a 
intervenção C.3.1.1, relativa aos investimentos nas agro-indústrias e indústrias florestais. 
Nesse pressuposto, considera-se que as metas definidas para este indicador estão subdimensionadas. 

 

 

Comentário 
No âmbito do PEPAC não é considerada qualquer intervenção com contribuição para as estratégias 
“Aldeias Inteligentes”. 

 

 

Comentário O comentário a este indicador é idêntico ao comentário efectuado ao indicador R38. 

 

 

Comentário O comentário a este indicador é idêntico ao comentário efectuado ao indicador R38. 

 

 

Comentário 

O cálculo do indicador R43 assenta no número de cabeças normais apoiadas através das intervenções 
A.3.1 e A.3.5, apesar de ser também referida a intervenção A.3.4 (mas não contabilizada). 
Tendo em conta a análise aos respectivos indicadores de realização, considera-se que as metas 
definidas para este indicador são alcançáveis. 

 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

C.3.1.1 – Investimento produtivo Bioeconomia – Modernizaçãon.º PME 935 187 187 187 187 187

E. 4.1- Apoio à Transformação, Comercialização e Desenvolvimento de Produtos Agrícolasn.º PME 23 2 2 3 3 13

F.1.3 - Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolasn.º PME 16 2 3 3 4 4

F.2.6 - Apoio a investimentos em tecnologias florestais  e na transformação e comercialização de produtos silvícolasn.º PME 6 1 1 1 1 2

F.3.1 - Apoio às PMEs e microempresas em meio rural n.º PME 0

F.3.5 - Apoio à criação de empresas em meio rural n.º PME 0

Valor Global R39 O8 (nº) 994 196 394 592 792 994

R.39 - Desenvolver a economia rural : Número de empresas rurais, incluindo empresas do sector da bioeconomia, desenvolvidas com apoios da PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Valor Global R40 O8 (nº) 0

R.40 - Transição inteligente da economia rural : Número de estratégias "Aldeias inteligentes" apoiadas

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

F.3.3 - Apoio a serviços básicos para a população rural População abrangida 0

Numerador: Valor Global (População rural que beneficia de melhorias) 0

Denominador: População rural total - C.1 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862

Valor Global R41 O8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R.41 - Interligar a Europa rural : Percentagem da população rural que beneficia de um melhor acesso a serviços e infraestruturas graças ao apoio da PAC

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

F.3.3 - Apoio a serviços básicos para a população rural N.º pessoas abrangidas 0

Numerador: Valor Global (Nº de participantes em operações relevantes) 0

Denominador: População rural total - C.1 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862 3.172.862

Valor Global R42 O8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R.42 - Promover a inclusão social : Número de pessoas abrangidas por projetos de inclusão social apoiados

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica Animais CN 32.500 31.000 31.500 32.000 32.500 33.000

A.3.4 – Melhorar eficiência alimentar animal CN 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 188.600

A.3.5 – Bem-Estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos CN 90.909 90.909 90.909 90.909 90.909 79.546

Numerador: Valor Global 123.409 121.910 122.410 122.910 123.409 112.545

Denominador: Nº total de Cabeças Normais (CN) - C.23 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720

Valor Global R43 O9 5,55% 5,48% 5,50% 5,53% 5,55% 5,06%

R.43 - Limitar a utilização de antimicrobianos : Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas para limitar a utilização de antimicrobianos (prevenção/redução)
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Comentário 

O cálculo do indicador R44 assenta fundamentalmente no número de cabeças normais apoiadas 
através das intervenções A.3.1, A.3.5 e C.2.1.2. 
Tendo em conta a análise aos respectivos indicadores de realização, considera-se que as metas 
definidas para este indicador são alcançáveis. 

 

 

3.5 Instrumentos financeiros 

viii) Questão 2.8 – Em que medida é justificada a utilização de instrumentos financeiros 

financiados pelo FEADER? 

O Regulamento PEPAC define a possibilidade de criação de instrumentos financeiros com o objectivo de 
promover “o acesso ao financiamento e reforçar a capacidade de crescimento das explorações e das 
empresas agrícolas”, nomeadamente através da sua combinação com outras formas de subvenções 
incluídas em cada Programa. 

O artigo 80º deste Regulamento prevê a concessão de apoios na forma de instrumentos financeiros às 
tipologias de investimento relativas a investimentos (art. 73º), investimentos em sistemas de irrigação (art. 
74º), instalação de jovens agricultores e de novos agricultores e lançamento de empresas rurais (art. 75º), 
instrumentos de gestão dos riscos (art. 76º), cooperação (art. 77º) e intercâmbio de conhecimentos e 
divulgação de informação (art. 78º). 

Contudo, não está prevista no PEPAC-Continente a utilização deste mecanismo, tal como também acontece 
nas intervenções relativas à Região Autónoma dos Açores. 

Na Região Autónoma da Madeira os instrumentos financeiros estão contemplados como parte das 
intervenções “Investimento nas explorações agrícolas” (F.1.1), Investimento associado à instalação de 
jovens agricultores” (F.1.2), “Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas” 
(F.1.3) e “Apoio a investimentos em tecnologias florestais e na transformação e comercialização de 
produtos silvícolas” (F.2.6). 

Nesta Região, este instrumento permite apoiar investimentos que seriam não elegíveis, como a aquisição 
de animais, plantas anuais e terrenos (neste último caso apenas para jovens agricultores). Os instrumentos 
financeiros destinam-se a complementar os apoios tradicionais não reembolsáveis. 

O objectivo de introdução deste mecanismo é, assim, o de complementar “o apoio a estes investimentos, 
permitindo maximizar a alavancagem dos projectos, estimular o relacionamento entre as entidades do 
sector e o sistema financeiro e conferir maior eficiência à utilização dos recursos públicos”, permitindo: 

 “O acesso ao crédito bancário em condições mais favoráveis, nomeadamente, maturidades mais 

longas ou ainda períodos de carência mais vantajosos para os agricultores, maior flexibilidade nas 

garantias exigidas e taxas de juros mais baixas; 

 Estimular a banca a praticar condições de financiamento adequadas às especificidades do 

complexo agro-florestal, promovendo uma maior apetência para o financiamento de projectos 

neste sector e criando uma relação duradoura entre as partes.” 

Intervenção unid. TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.3.1 - Agricultura Biológica Animais CN 32.500 31.000 31.500 32.000 32.500 33.000

A.3.5 – Bem-Estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos CN 90.909 90.909 90.909 90.909 90.909 79.546

C.2.1.2 – Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho AmbientalN.º de CN com apoio relevante para bem-estar animal 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

E. 3.1- Melhoria das condições de higiene nas explorações pecuárias e bem-estar dos animaisCN com bem-estar 300 200 300 300 500 600

E. 3.2- Melhoria do ambiente nas explorações pecuárias N.º de CN com apoio relevante para bem-estar animal 6 5 6 5 5 5

Numerador: Valor Global 138.409 121.910 122.410 137.909 138.409 127.545 15.000 15.000

Denominador: Nº total de Cabeças Normais (CN) - C.23 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720 2.223.720

Valor Global R44 O9 6,22% 5,48% 5,50% 6,20% 6,22% 5,74% 0,67% 0,67%

R.44 - Promover o bem¬ estar dos animais : Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas que visem promover o bem¬ estar dos animais
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Para tal está previsto o estabelecimento de linhas de crédito protocoladas entre a Autoridade de Gestão, o 
IFAP e as entidades bancárias com balcão aberto no território da RAM, às quais os beneficiários poderão 
aceder directamente junto destas instituições, através de um processo de negociação. O crédito assim 
concedido aos projectos de investimento corresponderá a uma percentagem (10% a 40%) do investimento 
elegível determinado pela Autoridade de Gestão, de forma complementar ao apoio não reembolsável. 

 

Segundo o artigo 80º do Regulamento PEPAC, o apoio concedido na forma de instrumentos financeiros 
rege-se pelas disposições do Regulamento (UE) n.º 2021/1060, particularmente pelo que consta dos seus 
artigos 58º e 59º. De acordo com o n.º 3 do artigo 58º do Regulamento (UE) n.º 2021/1060, a inclusão de 
Instrumentos Financeiros no PEPAC exige a condução de um exercício de avaliação ex-ante específico e 
autónomo. 

Desta forma, o presente relatório de avaliação não abordará esta matéria em maior detalhe. 
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4. Análises Complementares 

4.1 Análise das formas de apoio público propostas 

Os apoios concedidos no âmbito do PEPAC podem assumir diferentes tipologias de acordo com o tipo de 
intervenção e com os objectivos da sua implementação. Particularmente no âmbito das intervenções de 
desenvolvimento rural, o artigo 83º do Regulamento PEPAC define um conjunto de tipologias de apoio a 
utilizar. 

Neste capítulo são apresentadas algumas considerações da equipa de avaliação sobre a adequabilidade dos 
tipos de apoio previstos no PEPAC-Continente, agregados por tipologias de intervenções. 

 

Rendimento e Equidade: 

De um modo geral, as tipologias de apoio adequam-se aos objetivos das respetivas intervenções.  

Em relação à simplicidade/carga burocrática, de maneira transversal a todas as intervenções, parece não 
existir uma carga burocrática mais exigente que atualmente. 

De um modo geral, as formas de apoio previstas em cada uma das intervenções analisadas são adequadas 
e coadunam-se com a concretização dos objetivos económicos, ambientais e sociais, apesar das taxas de 
apoio terem, de uma maneira geral (à exceção de A.1.2.3, A.1.2.4, A.1.2.5), diminuído face aos níveis de 
apoio estabelecidos no quadro anterior. Relativamente à intervenção A.1.1, esta pode reduzir-se ou 
aumentar consoante o valor atual de direito que o beneficiário possui. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

Como referido, na componente produtiva do investimento na exploração-modernização agrícola a carga 
burocrática dos licenciamentos é muito pesada, sendo por isso necessário realizar algum “simplex” que 
possa uniformizar todos os licenciamentos necessário, de forma complementar e cruzada. 

No caso das intervenções de desempenho e investimento não produtivo ainda não se conhecem os 
pormenores de aferição e carga burocrática. 

Quanto ao investimento produtivo-modernização, consideramos que o apoio a fundo perdido é insuficiente 
para dimensões acima de 500.000 € de investimento, sendo isso um obstáculo à prossecução dos objectivos 
de competitividade. A inexistência de dotações, de taxas de apoio diferenciadas e montantes de 
elegibilidade por tipologia de intervenção e região será também um entrave ao aumento de 
competitividade de algumas regiões. 

No caso das intervenções de desempenho ambiental e investimento não produtivo, ainda não são 
conhecidos os padrões de elegibilidade, e por isso os apoios efectivos, para se medir a respectiva 
efectividade. 

No que se refere à instalação de jovens agricultores, todas as questões legais de início de actividade, 
segurança social entre outras deverão ser pré-estabelecidas, simplificadas e projectadas de forma a que o 
processo seja mais simples. 

Relativamente ao prémio de instalação de jovens agricultores, deveria existir uma melhoria no seu valor de 
base, a sua diferenciação regional, a atribuição de uma majoração ao empreendorismo feminino, assim 
como a introdução de um prémio à continuidade de uma exploração do progenitor, para que haja a 
melhoria da concretização dos resultados esperados. 
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Bioeconomia: 

Quer na intervenção relativa ao apoio à modernização, quer na intervenção de melhoria de desempenho 
ambiental, a carga burocrática dos licenciamentos é muito pesada, sendo por isso necessário realizar um 
“simplex” que possa uniformizar todos os licenciamentos necessários e relações entre entidades, de forma 
complementar, cruzada e célere para que haja certeza da viabilidade em tempo útil sem ser um entrave à 
implementação dos projectos. 

Quanto ao investimento – modernização, consideramos que o apoio a fundo perdido é insuficiente para 
operações superiores a 500.000 € de investimento e que isso será um obstáculo ao atingir dos objectivos 
de competitividade. Para se promover a competitividade não deverá haver apoios menores do que 35% a 
fundo perdido. 

A inexistência de dotações, de taxas de apoio diferenciadas e montantes de elegibilidade por tipologia de 
medida e região será também um entrave ao aumento de competitividade de algumas regiões. 

Destaca-se como relevante a inclusão de apoios aos prestadores de serviços agrícolas e florestais. 

 

Medidas Florestais: 

De um modo geral, as tipologias de apoio adequam-se aos objetivos das respetivas intervenções.  

Em relação à simplicidade/carga burocrática, de maneira transversal a todas as intervenções, parece não 
existir uma carga burocrática mais exigente do que aquilo que os instrumentos legais o exigem. 

Ainda assim, nas intervenções C3.2.3 e C3.2.4, parece estar a ser alocada ao ICNF demasiada 
responsabilidade na operacionalização destas intervenções, dada a necessidade de apresentação de 
pareceres e confirmações para o cumprimento dos critérios de elegibilidade previstos. Recomenda-se assim 
que algumas destas atribuições/responsabilidades possam ser transferidas para os gabinetes técnicos 
florestais das autarquias /CIM’s. 

Relativamente à carga burocrática associada às intervenções florestais, refere-se apenas a necessidade de 
simplificação dos processos associados à submissão, análise e fiscalização de pedidos de pagamento, com 
vista à obtenção de maiores taxas de concretização/execução das intervenções florestais no PEPAC. 

De um modo geral, as formas de apoio previstas em cada uma das intervenções florestais analisadas são 
adequadas e coadunam-se com a concretização dos objetivos económicos, ambientais e sociais, apesar das 
taxas de apoio terem, de uma maneira global, diminuído face aos níveis de apoio estabelecidos no 
programa PDR2020. 

Concretamente para a intervenção C3.2.5 poderá ponderar-se a articulação da cumulação do apoio previsto 
com uma subvenção anual atribuída ao nível das ajudas silvoambientais, no âmbito do cumprimento de 
boas condições de gestão e desenvolvimento dos investimentos florestais apoiados, enquanto medida de 
incentivo à gestão ativa dos espaços florestais para contribuição dos serviços de ecossistema. 

Sobre este ponto refira-se ainda a possibilidade de serem revistos os limites relativamente aos valores de 
investimento atribuídos como contribuições em espécie, podendo vir a ser definidos intervalos de valores 
consoante a dimensão económica/financeira das explorações agroflorestais. 

 

Regadio: 

Parece-nos que a tipologia de apoio prevista de 100% do investimento elegível sob a forma de subvenção 
não reembolsável está em linha com o verificado nos anteriores períodos de programação e se adequa aos 
objetivos das intervenções dos Regadios Coletivos Sustentáveis.  
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Este tipo de apoio contribui para a eficácia da medida, uma vez que não exige outras formas de 
financiamento alternativas por parte do promotor, o que tratando-se de investimentos coletivos assume 
uma particular importância.  

No que se refere à simplificação/carga burocrática, não nos parece, a nível das condições de elegibilidade 
e aos elementos relevantes de baseline apresentados nas fichas de intervenção, que existam situações de 
carga burocrática mais exigente do que aquilo que os instrumentos legais exigem. 

Importa ainda referir a necessidade de simplificação dos processos associados à submissão, análise e 
fiscalização de pedidos de pagamento, com vista à obtenção de maiores taxas de concretização/execução 
das intervenções. 

A forma de apoio prevista em cada uma das intervenções dos regadios coletivos sustentáveis permite 
assegurar a concretização dos resultados esperados pelas mesmas a nível empresarial (melhoria da 
competitividade das explorações agrícolas), ambiental (aumento da eficiência hídrica e energética e da 
resiliência contra os efeitos das alterações climáticas) e territorial (promover o emprego e o 
desenvolvimento da economia local). No entanto, as reduzidas dotações financeiras atribuídas às 
intervenções, podem, em nosso entender comprometer o impacto nacional/regional que as intervenções 
deveriam ter. 

 

Organização da Produção: 

Os apoios concedidos à criação de OPs/APs e OIs implicam que cada uma seja responsável pela concepção 
do respectivo plano de acção, a eficácia da implementação dos apois dependerá da estrutura do plano de 
acção e da forma de análise e aprovação, que salientamos que será de toda a utilidade ser simplificada. 

Os apoios concedidos poderão assegurar os objectivos definidos, embora seja de grande conveniência a 
existência de apoio jurídico e de consultoria para promoção da constituição das organizações, 
agrupamentos de produtores e interprofissionais da forma mais adequada, quer em termos de objecto e 
estatuto, quer quanto à sua forma de organização e relação entre membros. 

 

Promoção: 

A intervenção C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores – transpõe para o PEPAC a 
anterior medida 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais – incluída no PDR 2020 ao abrigo da 
intervenção LEADER. 

Esta transposição mantém no essencial a estrutura dos apoios, mantendo os mesmos beneficiários, 
critérios de elegibilidade, tipologias de acções, elegibilidades e níveis de apoio. A diferença mais relevante 
prende-se com a inelegibilidade de outros regimes de qualidade reconhecidos a nível nacional (de acordo 
com as alíneas b) ou c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) relativos a regimes de 
certificação das explorações agrícolas e a regimes voluntários de certificação dos produtos agrícolas. 

 

Gestão de Risco: 

Os apoios concedidos no âmbito das quatro intervenções de Gestão de Riscos são os mais adequados em 
termos de tipologia. 

A intervenção de apoio aos seguros, como anteriormente, apoia a contratação de seguros de colheita junto 
de seguradoras privadas, pagando uma bonificação do prémio anual directamente a estas entidades, pelo 
que o montante pago pelo agricultor é já deduzido desta bonificação, tornando o processo mais simples 
para o agricultor. 
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Os apoios no âmbito das intervenções de prevenção e de restabelecimento do potencial produtivo são 
concedidos através de pagamentos a 100% das despesas realizadas pelos agricultores, o que é justificável 
tendo em conta a natureza destas despesas. O procedimento de apresentação de candidaturas é 
geralmente relativamente simples, embora os pedidos de pagamento possam ser demasiado burocráticos. 
Desta forma, seria interessante introduzir de forma generalizada o recurso a custos simplificados. 

Os custos simplificados são a tipologia de apoio a utilizar no âmbito da intervenção Fundo de Emergência 
Rural, o que nos parece adequado, embora não seja clara a forma de determinação dos montantes fixos 
por beneficiário previstos na ficha de intervenção. 

 

Conhecimento: 

As intervenções projectadas para o grupo C.5 – Conhecimento têmuma abordagem simplificada à tipologia 
de apoio. Pela sua natureza, como ficou claro nas respostas às questões anteriores, no que se refere a este 
grupo de medidas, não se pode prever antecipadamente a estrutura de funcionamento de projectos de 
investigação (C.5.1 e C.5.4), assim como apenas se pode prever um custo de operação unitário para as 
acções e formação e aconselhamento (C.5.2 e C.5.3).  

Assim, e garantindo a flexibilidade que estas intervenções terão de ter necessariamente, a escolha de 
definir custos unitários padrão e custos simplificados parece adequada a este grupo de intervenções. 

As formas de apoio parecem adequadas ao tipo de intervenções incluídas neste grupo. Os objectivos a nível 
empresarial, ambiental e territorial terão que ser garantidos através dos concursos a cada intervenção. 

 

Frutas e Hortícolas: 

As tipologias de apoio estão adequadas aos objectivos da sua intervenção, mas não estão ainda previstas 
as formas de controlo administrativo e forma de implementação. No anterior período estas eram muito 
burocráticam, pelo que se pretenderá que seja simplificadas e aligeiradas. 

A forma como cada tipologia de apoio será capaz de assegurar a concretização dos resultados esperados 
irá depender das regras de aplicação dos montantes por intervenções, assim como dos valores elegíveis 
para algumas ações. No caso do valor atribuído à retirada do mercado, é de salientar que os valores padrão 
para compensação da retirada não são suficientes para suportar o custo de colheita. 

 

Vitivinicultura: 

As intervenções de apoio: destilação de subprodutos da vinificação, reestruturação e reconversão das 
vinhas e seguros de colheitas são simples e objectivas, bem como eficazes. 

A intervenção de apoio à promoção e comunicação de vinhos em países terceiros é muito burocrática. A 
execução da medida e a elaboração dos respectivos pedidos de pagamento exigem um grande investimento 
de recursos humanos e financeiros que a maior parte dos pequenos e médios produtores não possuem, 
dificultando ou inibindo a sua participação. A falta de articulação entre o organismo gestor da medida e o 
organismo pagador dificulta o processo de recebimento de apoio, tornando frustrante o resultado face à 
expectativa inicial dos promotores. 
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Apicultura: 

As tipologias de apoio definidas para cada intervenção adequam-se aos objetivos respetivos, sendo que a 
sua forma de atribuição apresenta bastante simplicidade e aparentemente pouca carga burocrática. 
Parecem ser capazes de assegurar a concretização dos resultados esperados. 

Os níveis de ajuda variam entre 40% até 80% das despesas elegíveis, o que prevê bons resultados a nível 
empresarial face às taxas de apoio previstas. Cada intervenção apresenta limites máximos de ajuda por 
beneficiário, permitindo assim a atribuição de ajudas a mais beneficiários, permitindo pois uma maior 
adesão às medidas e a concretização de resultados a nível ambiental e territorial. 

 

 

4.2 Comentários adicionais às intervenções e recomendações 

Neste capítulo final são apresentadas análises adicionais, apreciações e recomendações da equipa de 
avaliação relativamente a cada um dos grupos de intervenções analisados. 

 

Rendimento e Equidade: 

Notas finais, apreciação global das intervenções florestais e respetivas recomendações: 

 Todas as intervenções inseridas no Eixo A – Rendimento e Resiliência, coadunam-se com o OE1, 
onde se pretende apoiar o rendimento e a resiliência das explorações agrícolas viáveis e de modo 
a reforçar a segurança alimentar; 

 No caso das intervenções da equidade, que respondem ao OE1, coadunam-se também ao OE8, com 
a necessidade de apoiar a pequena e média agricultura, por vezes familiar, de forma a compensar 
pela menor competitividade devido à reduzida economia de escala. Importa sublinhar que o apoio, 
por via destes pagamentos, que o efeito redistributivo só se fará sentir no caso das explorações 
entre os 5 e os 100 hectares, e em particular entre os 5 e 20 ha; 

 A intervenção 1.2.1 do Eixo C – Desenvolvimento Rural, coaduna-se não só com o OE1, apoiando 
principalmente o rendimento e resiliência das explorações inseridas em zonas desfavorecidas, mas 
também o OE6, uma vez que muitas dessas explorações são de elevado valor em termos de 
biodiversidade e paisagístico, tendo que ser apoiado de forma a contribuir para a manutenção e 
proteção desses sistemas agrosilvopastoris. 

Intervenção Apreciação Global Recomendação 

A.1.1 – Apoio 
ao Rendimento 

Base 

- Apoio ao Rendimento Base apoia o rendimento da 
agricultura e a sua atratividade face ao resto da economia, 
assegurando a gestão da superfície agroflorestal. 
- Irá sofrer um processo de convergência total, ao longo do 
período do quadro, eliminando as assimetrias existentes 
entre os beneficiários, no pagamento base e greening. 
-  O processo de convergência criará impactos negativos em 
setores como o do Leite, da Carne Intensiva, do Arroz e do 
Tomate para Indústria e impactos positivos nos setores da 
Pecuária Extensiva. 

- É indispensável clarificar o 
impacto das novas áreas 
elegíveis para o pagamento base 
de forma a se conhecer, o mais 
cedo possível, qual será o valor 
em 2026 da flat rate. 
- Os impactos muito negativos 
esperados nalguns sistemas de 
produção poderão ser 
minimizados com um aumento 
das transferências de verbas do 
2º para o 1º Pilar e reforço dos 
pagamentos associados. 
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Intervenção Apreciação Global Recomendação 

A.1.2.1 – 
Pagamento 

Vaca em 
Aleitamento 

- Pagamento à Vaca em Aleitamento pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. 
- Redução do Apoio Associado a Vaca Aleitante levará a 
impactos negativos no setor, os quais poderão ser 
compensados parcialmente 
pelo processo de convergência e pelos Eco-regimes criados. 

- Não há recomendações 

A.1.2.2 – 
Pagamento aos 

Pequenos 
Ruminantes 

- Pagamento aos Pequenos Ruminantes pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. Este apoio assegura também, através do 
pastoreio dos animais, à gestão da superfície agroflorestal 
reduzindo o impacto das alterações climáticas e de 
fenómenos climáticos adversos. 
- Redução do Apoio Associado aos Pequenos Ruminantes 
levará a impactos negativos no setor, os quais poderão ser 
compensados parcialmente pelo processo de convergência 
e pelos Eco-regimes criados 

- Não há recomendações 

A.1.2.3 – 
Pagamento ao 
Leite de Vaca 

- Pagamento à Vaca Leiteira pretende apoiar o rendimento 
da agricultura e a sua atratividade relativamente à restante 
economia, bem como assegurar níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares. 
- Aumento do Apoio Associado à Vaca de Leite irá 
compensar parcialmente os impactos negativos 
decorrentes do processo convergência total do pagamento 
base.  

- Não há recomendações 

A.1.2.4 – 
Pagamento ao 

Arroz 

- Pagamento ao Arroz pretende apoiar o rendimento da 
agricultura e a sua atratividade relativamente à restante 
economia, bem como assegurar níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares. 
- Aumento do Apoio Associado ao Arroz irá compensar 
parcialmente os impactos negativos decorrentes do 
processo convergência total do pagamento base. 

- Não há recomendações 

A.1.2.5 – 
Pagamento ao 
Tomate para 

Indústria 

- Pagamento ao Tomate para Indústria pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. 
- Aumento do Apoio Associado ao Tomate para Indústria irá 
compensar parcialmente os impactos negativos 
decorrentes do processo convergência total do pagamento 
base. 

- Não há recomendações 

A.1.2.6 – 
Pagamento às 
Proteaginosas 

- Pagamento às Proteaginosas pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. 
- Criação deste apoio associado poderá levar a um aumento 
significativo da área deste tipo de culturas. 

- Não há recomendações 
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Intervenção Apreciação Global Recomendação 

A.1.2.7 – 
Pagamento ao 

Cereais 
Praganosos 

- Pagamento aos Cereais Praganosos pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. 
- Criação deste apoio associado poderá levar a um aumento 
da área deste tipo de culturas e um reforço do papel das 
organizações de produtores. 

- Não há recomendações 

A.1.2.8 – 
Pagamento ao 

Milho Grão 

- Pagamento ao Milho Grão pretende apoiar o rendimento 
da agricultura e a sua atratividade relativamente à restante 
economia, bem como assegurar níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares. 
- Criação deste apoio associado irá compensar os impactos 
negativos do processo de convergência total e o reforço do 
papel das organizações de produtores. 

- Não há recomendações 

A.1.2.9 – 
Pagamento ao 
Milho Silagem 

- Pagamento ao Milho Silagem pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como assegurar 
níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares. 
- Criação deste apoio associado irá compensar 
parcialmente os impactos negativos esperados para os 
produtores de leite pelo processo de convergência total. 

- Não há recomendações 

A.1.2.10 – 
Pagamento à 
Multiplicação 
de Sementes 
Certificadas 

- Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas 
pretende apoiar o rendimento da agricultura e a sua 
atratividade relativamente à restante economia, bem como 
assegurar níveis mínimos de abastecimento nos principais 
bens alimentares. 
- Criação deste apoio associado poderá levar a um aumento 
da área deste tipo de atividade 

- Não há recomendações 

A.2.1 – 
Pagamento aos 

Pequenos 
Agricultores 

- Pagamento aos Pequenos Agricultores pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, principalmente 
compensando o rendimento dos pequenos e médios 
produtores devido à sua desvantagem competitiva 
relativamente à sua área e economia de escala. 
- As alterações efetuadas neste pagamento poderão levar a 
uma forte adesão, principalmente dos novos beneficiários. 

- É indispensável clarificar o 
impacto dos novos beneficiários 
para o regime de pequena 
agricultura de forma a que se 
possa conhecer, o mais cedo 
possível, quais serão as verbas 
que irão ser atribuídas e 
consequentemente as verbas a 
atribuir ao RPB. 
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Intervenção Apreciação Global Recomendação 

A.2.2 – 
Pagamento 

Redistributivo 
Complementar 

- Pagamento Redistributivo Complementar pretende apoiar 
o rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, principalmente 
compensando o rendimento dos pequenos e médios 
produtores devido à sua desvantagem competitiva 
relativamente à sua área e economia de escala. 
- O reforço significativo das verbas que lhe são atribuídas 
irá reforçar o seu contributo para uma maior equidade na 
distribuição nos apoios ao rendimento. 
- A alteração efetuada neste apoio em nada beneficia as 
explorações com menor dimensão (< 5 ha), beneficiando 
apenas, de um modo geral, as explorações entre 5 ha e 100 
ha, e em particular entre 5 ha e 20 ha. 

- É em nosso entender 
recomendável que este 
pagamento seja mais virado para 
os agricultores de menor 
dimensão, nomeadamente os as 
explorações com menos de 5 
hectares, que nesta situação não 
obtêm qualquer melhoria. 
- Pagamento escalonado, 
concentrando o pagamento nas 
explorações com uma área 
abaixo da média nacional, e 
descriminando positivamente as 
explorações com uma área 
elegível inferior a 5 hectares. 

C.1.2.1 – Apoio 
às Zonas com 

Condicionantes 
Naturais 

- Apoio às Zonas com Condicionantes pretende apoiar o 
rendimento da agricultura e a sua atratividade 
relativamente à restante economia, bem como a 
biodiversidade dos sistemas de produção abrangidos por 
estas condicionantes, de elevado valor ecológico e 
paisagístico. 
- A alteração efetuada neste apoio em nada beneficia as 
explorações com menos de 75 ha, penalizando todas as 
explorações com área elegível superior a estas. 

- Melhor conhecimento sobre 
quem serão os beneficiários uma 
vez que a superfície elegível por 
exploração diminui 
significativamente e o orçamento 
se mantêm próximo do anterior. 

C.1.2.2 – 
Pagamento 

Natura 

- O Pagamento Natura pretende promover a biodiversidade 
através de uma gestão sustentável dos recursos genéticos 
animais, vegetais e florestais, promovendo a gestão 
multifuncional. 

- Não há recomendações 

 

Ambiente e Clima: 

Nas diferentes medidas e nos diferentes eixos de actuação, o PEPAC vai fazendo referência à protecção do 
solo. Mas a continuação de medidas anteriores, que já revelaram a sua ineficácia na protecção do solo, não 
poderá reverter a situação. Como exemplo poder-se á referir o apoio ao rendimento base, em que na 
descrição da intervenção se refere que este apoio contribui para melhorar a fertilidade dos solos e 
minimizar os processos de erosão. Se a manutenção da actividade agrícola por si fosse garante destes 
objectivos, então não seriam necessárias medidas específicas para lidar com o problema. O mesmo se pode 
dizer em relação à Produção Integrada, agora incluída como eco regime. No PEPAC considera-se que esta 
medida dá satisfação às necessidades COE4N3 (aumentar a capacidade de armazenamento de carbono 
atmosférico e melhorar o teor do solo em matéria orgânica) e COE5N3 (combater a degradação do solo 
agrícola e florestal, preservando e melhorando a sua fertilidade minimizando processo de desertificação e 
erosão). No entanto, o normativo imposto não é capaz de atingir estes objectivos (não há nada referente 
ao aumento de retorno de resíduos orgânicos ao solo, nem a ausência de mobilização do solo) como o 
prova o insucesso deste medida no passado no que diz respeito à melhoria da fertilidade dos solos em 
Portugal. 

Nos ecoregimes há duas medidas novas com potencial para contribuírem para a defesa do solo e o seu 
aumento do teor de matéria orgânica. São elas o maneio da pastagem permanente (A3.3.1) e a promoção 
da fertilização orgânica (A3.3.2). As pastagens permanentes são uma forma privilegiada de proteger o solo 
contra a erosão e de aumentar o seu teor em matéria orgânica e este reconhecimento está na base desta 
medida. No entanto, as obrigações impostas não garantem que o agricultor efectivamente promova a 
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correcção do solo e a consequente melhoria da composição e produtividade da pastagem e estas são a base 
do seu efeito positivo sobre o solo. Existe claramente uma contradição entre a medida A3.3.1 e a nova 
medida agro-ambiental Pastagens Biodiversas (C1.1.1.1.3). Nesta medida é apoiada apenas a pastagem 
semeada com misturas biodiversas. A experiência mostra que a sementeira destas misturas, em solo com 
a fertilidade degradada, particularmente com toxicidade de manganês, leva ao insucesso e 
desaparecimento das plantas semeadas em poucos anos, muitas vezes mesmo logo no segundo ano. Nestes 
casos, a sua contribuição para o sequestro de carbono e protecção do solo será nula, ou mesmo negativa. 
O efeito negativo resulta da mobilização do solo para a sua instalação, frequentemente com grades pesadas 
para o controlo do mato. Estas aumentam o risco de erosão e aceleram a mineralização da matéria orgânica 
do solo. O pastoreio de Inverno no ano da instalação, necessário para impedir que a pastagem semeada 
seja dominada pela flora espontânea, representa um risco de compactação do solo em anos de Inverno 
chuvoso e num solo recentemente mobilizado. Se a pastagem semeada não persistir, os seus benefícios 
poderão ser inferiores aos danos causados na sua instalação. É de recordar que cerca de 85% dos solos do 
continente são ácidos e é neles que estão a maior parte das pastagens permanentes. O nível de apoio da 
medida cobre, grosso modo, o custo da instalação da pastagem. O que afastará os agricultores de corrigirem 
o solo com calcário. Em termos dos objectivos específicos desta medida os resultados seriam 
incomparavelmente mais benéficos se a medida se destinasse à correcção e fertilização do solo em 
pastagens naturais, havendo uma bonificação para a sementeira de misturas biodiversas. Há a realçar, 
também, uma contradição evidente entre as duas medidas referentes às pastagens. Na medida A3.3.1 
justifica-se a sua inclusão no ecoregime pelo benefício que elas trazem ao sequestro de carbono no solo. 
No entanto, na medida agro-ambiental das pastagens biodiversas considera-se que apenas estas 
promovem tal benefício. Considerando a área ocupada pelas pastagens permanentes, o estado de 
degradação de uma percentagem muito significativa destes solos é de importância vital rever estes 
aspectos no PEPAC. 

A promoção da fertilização orgânica é (A3.3.2) é uma medida com impacto muito positivo no sequestro de 
carbono no solo, não só através do carbono introduzido, mas também pela melhoria na produtividade das 
culturas e, assim, da quantidade dos seus resíduos que podem retornar ao solo. No entanto, a adição de 
carbono ao solo só é significativa na utilização de estrumes, uma vez que no chorume o teor de matéria 
seca é normalmente muito baixo. Dada a escassez de estrumes no país, a área que pode ser potencialmente 
beneficiada por esta medida será pequena. No mesmo sentido vai a medida de Gestão do Solo (B1.1) 
proposta na abordagem sectorial integrada no sector da fruta e produtos hortícolas que reembolsa as 
despesas com a instalação de estações de compostagem e reutilização da biomassa. Sendo uma medida de 
impactos potenciais muito positivos, terá uma abrangência territorial relativamente pequena. 

O sector florestal tem grande contributo no sequestro de carbono e há varias medidas no PEPAC de reforço 
da floresta. No âmbito da Silvicultura Sustentável (3.3.2) existem duas medidas com potencial de sequestro 
de carbono, se bem que uma percentagem significativa desse carbono se encontre no estrato arbóreo e 
não no solo. São elas as medidas Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas (3.3.2.1) e a instalação de 
Sistemas Agro-Florestais (3.3.2.2). Nesta última medida o número mínimo de árvores do povoamento a 
instalar parece excessivo (80 árvores). Com esta densidade a componente agro do sistema será muito 
prejudicada. Um número menos ambicioso do povoamento florestal (40) poderia tornar o sistema mais 
equilibrado entre as duas componentes e atrair maior número de agricultores. Uma elevada adesão a esta 
medida poderia ter uma grande contribuição no desempenho ambiental do sector. 

Nas culturas aráveis a medida que tem efectivamente potencial para aumentar o sequestro de carbono no 
solo e de o proteger contra a erosão é a medida Sementeira Directa (C.1.1.1.1) particularmente se associada 
ao compromisso adicional de manutenção das palhas no terreno. A fraca adesão a esta medida deveria ser 
motivo de reflexão e de eventuais ajustes ao seu financiamento. A grande exigência de apoio técnico na 
adopção deste modo de produção e as consequências drásticas em termos de perda de produção por 
eventuais erros cometidos serão causas importantes que justificam a fraca adesão. O apoio técnico 
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existente não é capaz de responder aos desafios colocados pela agricultura de conservação. Dever-se-ia 
ponderar um aumento das ajudas a conceder, de forma a compensar os agricultores do custo elevado de 
auto-aprendizagem e aumentar, assim, o grau de adesão a esta medida. No montante da ajuda a esta 
medida é ainda de referir que é consideravelmente inferior à ajuda concedida na medida do enrelvamento 
(C1.1.1.1.2) que tem o mesmo objectivo. Esta diferença não se percebe, uma vez que o enrelvamento da 
entrelinha tem riscos associadas incomparavelmente menores que a sementeira directa. Também o 
pagamento da manutenção da palha, sendo regressivo, não incentiva os agricultores a adoptarem esta 
prática em áreas significativas. Esta medida poderia eventualmente passar para os eco-regimes (em que 
não há a regressão da ajuda com a área), colocando-se como exigência que só teriam acesso a ela os 
agricultores inscritos na medida da sementeira directa. Um outro incentivo a esta medida poderia resultar 
de considerar a compra de semeadores de sementeira directa nos investimentos com benefício ambiental. 
Também será de ponderar uma incompatibilidade da adopção simultânea desta medida e o Modo de 
Produção Biológico. A dependência do uso de herbicidas para o combate a infestantes na sementeira 
directa torna a sua adopção no Modo de Produção Biológico um simulacro de produção com resultados 
práticos desastrosos. Os agricultores que se inscrevem nas duas medidas são exemplos típicos de caça aos 
subsídios sem nenhuma preocupação produtiva. 

Ainda em relação à protecção do solo a medida do Enrelvamento da Entrelinha (C.1.1.1.1.2) é muito 
importante e cobre o sector das culturas permanentes. No entanto, observa-se frequentemente que a 
largura da faixa com enrelvamento é muito estreita, para uma protecção efectiva do solo e para uma adição 
significativa de carbono. Dever-se-ia introduzir um compromisso adicional a obrigar que a largura da faixa 
com enrelvamento teria de ser superior à bitola do tractor, de forma a que o transito das máquinas se 
verifique sempre em terreno protegido e o enrelvamento possa contribuir com produção significativa de 
biomassa.  

No que diz respeito à gestão do recurso água, nomeadamente na medida Uso Eficiente da Água (C1.1.1.2) 
há um grande progresso no PEPAC relativamente a não haver descriminação entre as culturas regadas de 
Outono/Inverno e as de Primavera/Verão. Esta descriminação terminou também em outras medidas 
existentes, como a PRODI e a Sementeira Directa. Desta forma, os agricultores terão maior incentivo em 
ponderar a utilização da rega em culturas equivalentes de Outono/Inverno (por exemplo: cereais para grão 
– entre o milho e os cereais praganosos; forragens: Misturas de gramíneas e leguminosas de Outono e 
gramíneas de Verão). Esta opção tem o potencial de aumentar a produtividade da água de rega em mais 
de 300%. Há outras medidas no PEPAC em que é referido a protecção do recurso água. Mas são 
principalmente medidas de apoio ao regadio que, por si só, não garantem a protecção deste recurso.  

Em relação à promoção da biodiversidade são muitas as medidas do PEPAC que contribuem para este 
objectivo. Há medidas destinadas à promoção do mosaico da paisagem, à biodiversidade ao nível da parcela 
e à protecção de espécies ameaçadas ou de grande importância ecológica, como é o caso das abelhas.  No 
entanto, no caso das culturas aráveis e nas áreas em que efectivamente a falta de biodiversidade é uma 
ameaça, ou seja, nas zonas com agricultura muito intensiva e frequentemente com monocultura, não se 
vislumbra como a PEPAC possa ter um efeito benéfico. O estabelecimento de áreas de interesse ecológico 
não é obrigatoriamente associado às parcelas de cultura, de forma a permitirem a formação de corredores 
ecológicos. Em relação à diversidade de plantas dentro da parcela não há nenhuma medida eficaz. 

 

Investimento e Rejuvenescimento: 

A intervenção de investimento produtivo na exploração agrícola-modernização tem uma dotação 
insuficiente dada a procura histórica e não estão acomodadas as diferenças regionais e de critérios para a 
sua hierarquização, já que deverá haver uma seleção muito apertada. Os projectos mais impactantes para 
o aumento da competitividade serão preteridos por causa do baixo apoio a fundo perdido (acima de 
500.000 €). 
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As questões burocráticas serão muito pesadas por causa dos licenciamentos. 

Salienta-se a necessidade de determinação de uma metodologia adequada para as elegibilidades nas 
intervenções de desempenho ambiental e investimento não produtivo, para que possam ser adequadas e 
de fácil implementação. 

No caso dos jovens agricultores, deverá ser feita uma análise detalhada das questões fiscais, assim como 
da relação com o apoio ao investimento na exploração e a sua sustentabilidade e viabilidade financeira, 
nomeadamente na instalação com culturas permanentes. Chamamos ainda a atenção de que o regime de 
instalação a tempo parcial poderá ser a forma mais sustentável de cumprir o objectivo de atracção e 
sustentabilidade de jovens e que a promoção da exclusividade poderá criar modelos insustentáveis a prazo. 

Em face das análises específicas para este conjunto de intervenções, apresenta-se as seguintes 
recomendações: 

 Prever a regionalização das dotações e condições de elegibilidade; 

 Não existência de taxas de apoio inferiores a 35%, pois não terão adesão; 

 Promover um simplex de licenciamentos agrícolas; 

 Ter em atenção aos critérios de mérito, assim como às dotações globais que são manifestamente 
reduzidas; 

 Na instalação de jovens, ter em atenção aos critérios de sustentabilidade financeira, assim como 
do modelo de negócio a prazo e ao estabelecimento de majorações para cumprimento dos critérios 
de empreendorismo feminino e continuidade da exploração agrícola dos progenitores. 

 

Bioeconomia: 

No que toca à medida de apoio ao investimento em modernização, consideramos muito relevante que se 
analisem e definam valores de elegibilidade de custos adequados aos valores de mercado exequíveis, assim 
como para os vários sectores. A definição de critérios de pontuação/mérito corretos para os sectores, de 
forma transversal e específicos tendo em conta cada sector, é também muito importante. 

Deverá também ser analisada a definição de plafonds sectoriais e regionais, assim como a definição de 
valores para a degresividade dos investimentos em função do sector. 

No que se refere à medida de desempenho ambiental, será muito importante definir modelos de avaliação 
adequados tendo em conta o efeito efectivo ambiental face ao investimento. 

A definição do acordo de delimitação de elegibilidades entre o FEADER e FEDER, assim como a comparação 
dos incentivos do PT2030 face ao PEPAC, serão muito importantes para poder verificar se existe equidade 
entre fundos e setores da economia (no anterior quadro o PT2020 era mais interessante para o promotor 
do que o PDR2020). 

A organização de um simplex a nível geral com um relacionamento entre os vários organismos envolvidos 
é fundamental para a boa realização das operações apoiadas. 

 

Medidas Florestais: 

Notas finais, apreciação global das intervenções florestais e respetivas recomendações 

 As dotações orçamentais estabelecidas deveriam ter um certo dinamismo, na medida em que, pela 
análise feita às mesmas se notou que a intervenção C.3.2.4 - Restabelecimento da Floresta afetada 
por agentes Bióticos e Abióticos ou por acontecimentos catastróficos tem a maior percentagem da 
dotação total da intervenção C3.2 o que fará com que o uso da dotação anual dependa dos eventos 
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que ocorram nesse ano. Assim, é do nosso entender que, o remanescente de cada ano fosse 
redistribuído pelas restantes intervenções que ainda tivessem candidaturas em análise, com uma 
boa coerência técnica e bem pontuadas; 

 De uma maneira geral, o PGF é um instrumento obrigatório (quando aplicável) nas condições de 
elegibilidade, pelo que, também é um custo elegível para a sua elaboração. Contudo, é do nosso 
entender que, também a revisão do PGF deveria ser um custo elegível; 

 De uma maneira geral, em todas as intervenções florestais analisadas, os investimentos inseridos 
em áreas classificadas (áreas protegidas e Rede Natura 2000) são favorecidas em termos de 
critérios de seleção. Contudo, este critério não é controlável pelos proprietários florestais que se 
candidatem, pelo que, territórios não abrangidos por estes regimes legais específicos encontram-
se à partida penalizados em termos de pontuação. Este critério deveria ser realocado numa 
perspetiva de majoração ao nível de taxa de apoio ao invés de ser um critério de seleção das 
candidaturas, permitindo assim que todos os territórios tenham acesso igualitário aos apoios 
financeiros previstos; 

 Todas as intervenções florestais analisadas apresentam preocupações relativas ao OG2, na medida 
em que os investimentos na floresta nacional são os únicos capazes de contribuir para o aumento 
de sequestro e armazenamento de carbono (incluindo carbono no solo), contribuindo deste modo 
para o cumprimento dos objetivos assumidos pela União Europeia no que respeita aos 
compromissos climáticos, nomeadamente, a neutralidade carbónica. As florestações com espécies 
de rápido crescimento potenciarão o cumprimento deste objetivo uma vez que são espécies cuja 
capacidade de sequestro anual é mais elevada. Contudo, a intervenção florestal C3.2.1 descrita no 
PEPAC é incoerente com o cumprimento deste objetivo, uma vez que, não são elegíveis a instalação 
de povoamentos de rápido crescimento explorados em rotações inferiores a 20 anos. Por esta 
razão, entendemos que não deverão ser excluídas espécies de rápido crescimento, ainda que, 
devam ser seguidas todas as recomendações e obrigatoriedades descritas na lei e nos vários 
instrumentos de ordenamento do território e de ordenamento florestal. 

Intervenção Apreciação geral Recomendações 

C3.2.1 

A intervenção promove a florestação 
ativa, ou seja, a criação de floresta em 
áreas com usos de solo não florestal, 
contribuindo assim para o cumprimento 
dos objetivos de aumento de área 
florestal nacional. Contudo, deverá ser 
acautelada a eventual sobreposição com 
a intervenção C.3.2.4, uma vez que 
muitas das “terras não agrícolas” 
elegíveis para florestação resultam da 
ocorrência de acontecimentos 
catastróficos, nomeadamente, de 
incêndios rurais. 
Dada a possibilidade de acumulação 
deste apoio com os prémios 
considerados na intervenção C.3.2.8, não 
é claro de que maneira se fará esta 
articulação entre intervenções, de modo 
a que todos os investimentos aprovados 
no âmbito desta intervenção tenham 
acesso aos prémios disponíveis na 
intervenção C.3.2.8, viabilizando assim a 
sustentabilidade dos investimentos 
realizados. 

- Deverão ser claramente definidos os vários conceitos 
inerentes à aplicação da intervenção (“terra agrícola” e 
“terra não agrícola”; “outras formações vegetais”) 
- As condicionantes à florestação contínua para áreas 
superiores a 50 hectares devem ser aplicadas tanto no 
caso de FTA como no caso de FTNA 
- Nos custos de instalação devem ser considerados 
elegíveis os custos com a realização de análises de 
solos e instalação de culturas de cobertura do solo 
- Devem ser considerados elegíveis os custos com a 
abertura de pontos de água para acumulação de águas 
pluviais, em complemento à elegibilidade da instalação 
de sistemas de rega 
- Esclarecer de que modo será efetuado a acumulação 
dos apoios previstos com os prémios constantes na 
intervenção C.3.2.8 
- Retirar a exclusão das espécies de rápido crescimento 
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Intervenção Apreciação geral Recomendações 

C3.2.2 

Esta intervenção apresenta-se como uma 
medida de capital importância de 
implementação em áreas de elevado 
risco de desertificação (física, ambiental 
e social), uma vez que promove o 
estabelecimento de sistemas 
multifuncionais, multiprodutivos, 
geradores de riqueza ambiental e 
económica, e capazes de serem âncoras 
de fixação das populações em territórios 
de baixa densidade. 
Dada a possibilidade de acumulação 
deste apoio com os prémios 
considerados na intervenção C.3.2.8, não 
é claro de que maneira se fará esta 
articulação entre intervenções, de modo 
a que todos os investimentos aprovados 
no âmbito desta intervenção tenham 
acesso aos prémios disponíveis na 
intervenção C.3.2.8, viabilizando assim a 
sustentabilidade dos investimentos 
realizados. 

- Deverão ser possibilitadas outras espécies elegíveis 
para a instalação de sistemas agroflorestais (produção 
simultânea de floresta e agricultura), com recurso a 
técnicas e conceitos associados à permacultura e 
agricultura regenerativa. 
- Devem ser consideradas elegíveis despesas com a 
instalação de sistemas de rega e construção de 
infraestruturas de acumulação de água 
- Promover a elegibilidade de despesas inerentes à 
implementação e obtenção de certificação relativa a 
sistemas de certificação de produtos relacionados com 
meios de produção extensivo e multifuncional. 
- Esclarecer de que modo será efetuado a acumulação 
dos apoios previstos com os prémios constantes na 
intervenção C.3.2.8 

C3.2.3 

A aplicação desta intervenção reveste 
particular importância quer ao nível das 
explorações florestais individuais como 
ao nível de beneficiários coletivos, apesar 
dos resultados da sua implementação 
terem mais evidência e impacto quando 
aplicados em escalas territoriais 
relevantes e com dimensão. 
Por este motivo, devem ser fomentados 
os investimentos que promovam uma 
gestão e intervenção conjunta, contudo 
não deverão ser excluídos da intervenção 
os beneficiários individuais, sobretudo no 
acesso a equipamentos e infraestruturas 
de prevenção e primeiro combate a 
incêndios rurais. 

- Devem ser consideradas elegíveis as intervenções 
relacionadas com a implementação de faixas de gestão 
de combustível ao nível das explorações florestais 
- Devem ser considerados elegíveis custos com a 
construção e manutenção de infraestruturas (rede 
viária, rede divisional e pontos de acumulação de água) 
ao nível das explorações florestais 
- Devem ser considerados elegíveis custos com a 
aquisição de equipamentos de controlo de vegetação 
espontânea, prevenção e primeira intervenção no 
combate a incêndios florestais (tratores, grades de 
discos, motorroçadoras, motobombas, kits de primeira 
intervenção) tanto ao nível das explorações 
agroflorestais como em escala territorial relevante 
- Parece estar a ser alocada ao ICNF demasiada 
responsabilidade na operacionalização desta 
intervenção, dada a necessidade de apresentação de 
pareceres e confirmações para o cumprimento dos 
critérios de elegibilidade previstos. Recomenda-se 
assim que algumas destas 
atribuições/responsabilidades possam ser transferidas 
para os gabinetes técnicos florestais das autarquias 
/CIM’s 
- Avaliação anual do uso da dotação orçamental e 
redistribuição para candidaturas de outras 
intervenções cuja coerência técnica e pertinência de 
atuação assim o justifiquem 
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Intervenção Apreciação geral Recomendações 

C3.2.4 

A intervenção, ao promover o 
restabelecimento do potencial silvícola 
de espaços afetados por agentes bióticos 
e abióticos, deverá intervir 
exclusivamente em espaços classificados 
como floresta, excluindo da intervenção 
as ações sobre áreas de matos, pese 
embora as mesmas possam resultar da 
conversão de floresta pela ocorrência de 
incêndios rurais. Estes conceitos deverão 
ser claramente definidos, para não 
duplicação de ajudas com vista o mesmo 
objetivo (nomeadamente, com a 
intervenção C.3.2.1) 
Dada a possibilidade de acumulação 
deste apoio com os prémios 
considerados na intervenção C.3.2.8, não 
é claro de que maneira se fará esta 
articulação entre intervenções, de modo 
a que todos os investimentos aprovados 
no âmbito desta intervenção tenham 
acesso aos prémios disponíveis na 
intervenção C.3.2.8, viabilizando assim a 
sustentabilidade dos investimentos 
realizados. 

- As intervenções com escala territorial relevante 
apenas contemplam ações de restabelecimento das 
condições silvícolas após a ocorrência de situações 
catastróficas provocadas por agentes abióticos. 
Contudo, deverão também ser consideradas as 
situações resultantes da ocorrência de agentes bióticos 
nocivos 
- Devem ser consideradas elegíveis as despesas com a 
instalação de culturas melhoradoras do solo/pastagens 
semeadas biodiversas 
- Esclarecer de que modo será efetuado a acumulação 
dos apoios previstos com os prémios constantes na 
intervenção C.3.2.8 
- Avaliação anual do uso da dotação orçamental e 
redistribuição para candidaturas de outras 
intervenções cuja coerência técnica e pertinência de 
atuação assim o justifiquem 
- Parece estar a ser alocada ao ICNF demasiada 
responsabilidade na operacionalização desta 
intervenção, dada a necessidade de apresentação de 
pareceres e confirmações para o cumprimento dos 
critérios de elegibilidade previstos. Recomenda-se 
assim que algumas destas 
atribuições/responsabilidades possam ser transferidas 
para os gabinetes técnicos florestais das autarquias 
/CIM’s 

C3.2.5 

A intervenção abrange uma 
multiplicidade de operações que visam 
sobretudo a beneficiação e melhoria dos 
povoamentos florestais existentes, 
promovendo a sua capacidade de 
fornecimento de diversos serviços 
imateriais e de usufruto comum (serviços 
dos ecossistemas). Deverá ser, pois, 
implementada uma lógica de intervenção 
abrangente, capaz de produzir resultados 
ao nível do ecossistema como um todo, 
com efeitos tanto ao nível das árvores e 
arbustos, do solo, dos recursos hídricos, 
da fauna, flora e habitats, do sequestro 
de carbono, da biodiversidade, da 
multifuncionalidade dos espaços, etc. 

- Devem ser considerados elegíveis os custos com a 
instalação de vedações/cercas, assim como de custos 
relacionados com a construção de infraestruturas 
(rede viária, rede divisional e pontos de acumulação de 
água) 
- Na ótica da promoção do desenvolvimento de 
espécies florestais, deverão ser consideradas elegíveis 
as despesas com a instalação de sistemas de rega ou a 
promoção de regas anuais, para garantia da 
sustentabilidade dos investimentos realizados 
- Devem ser igualmente consideradas elegíveis as 
despesas com a implementação e obtenção de 
certificado da gestão florestal, nomeadamente, no que 
respeita à certificação de serviços dos ecossistemas 
- Acessoriamente a esta intervenção, deveriam ser 
atribuídos apoios anuais semelhantes a medidas 
silvoambientais para a prossecução dos investimentos 
realizados, garantindo assim a manutenção e 
sustentabilidade dos serviços de ecossistema que se 
pretenderam promover 
- Avaliação anual do uso da dotação orçamental e 
redistribuição para candidaturas de outras 
intervenções cuja coerência técnica e pertinência de 
atuação assim o justifiquem 
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Intervenção Apreciação geral Recomendações 

C3.2.6 

Esta intervenção tem como objetivo 
principal a garantia do valor económico 
das florestas de produção, ou seja, dos 
povoamentos instalados com funções 
produtivas, cujo objetivo primordial é o 
fornecimento de bens lenhosos e não 
lenhosos que sustentam várias indústrias 
e atividades económicas. 
A intervenção deverá, portanto, 
promover projetos que garantam por um 
lado a viabilidade económica do 
investimento, e por outro lado, que 
promovam a implementação de novos 
processos e tecnologias produtivas que 
incrementem o valor económico das 
florestas. 

- Não é claro na descrição desta intervenção se os 
custos com a instalação de sistemas de rega são 
elegíveis. Parece-nos que os investimentos em 
sistemas de rega são totalmente enquadrados com os 
objetivos da intervenção, pelo que os mesmos deverão 
ser considerados elegíveis 
- Devem ser considerados elegíveis os custos com a 
instalação de vedações/cercas, assim como de custos 
relacionados com a construção de infraestruturas 
(rede viária, rede divisional e pontos de acumulação de 
água) 
- Na ótica do incremento do valor económico das 
florestas, em função das necessidades de oferta e 
procura de materiais lenhosos e não lenhosos num 
mercado globalizado, deverão ser consideradas 
elegíveis outras espécies (ou sistemas produtivos), 
para além daquelas referidas nos PROF’s, que 
demonstrem boa adaptação às condições locais e que 
garantam a sustentabilidade e viabilidade económica 
dos investimentos 

C3.2.7 

A intervenção de gestão da fauna 
selvagem assume primordial importância 
num contexto de cumprimento de 
objetivos de índole ambiental e de 
promoção da biodiversidade dos espaços 
rurais, pelo reconhecimento de que a 
gestão cinegética é uma das principais 
atividades dos espaços rurais que visam o 
cumprimento desses mesmos objetivos. 

- Considerar como despesa elegível os custos com a 
elaboração e revisão dos planos de ordenamento e 
exploração cinegética (POEC) 

C3.2.8 

A intervenção C3.2.8 tem como objetivo 
a garantia das condições financeiras para 
a manutenção num médio prazo das 
condições necessárias à viabilidade dos 
investimentos realizados nas 
intervenções C.3.2.1, C3.2.2 e C3.2.4, 
uma vez que as operações de 
manutenção florestal após a realização 
de florestações são imprescindíveis para 
o bom desenvolvimento dos 
povoamentos instalados. 
A possibilidade de cumulação de apoios 
entre esta intervenção e as intervenções 
C.3.2.1, C3.2.2 e C3.2.4 carece ainda de 
bastantes esclarecimentos, 
nomeadamente no que respeita à 
operacionalização das candidaturas e 
garantia de verbas nesta intervenção 
para projetos aprovados nas 
intervenções C.3.2.1, C3.2.2 e C3.2.4. 

- Deverá ser esclarecido de que modo será 
operacionalizada a cumulação dos apoios nas várias 
intervenções, nomeadamente: 

 Compatibilização dos calendários de abertura de 
concursos das várias intervenções 

 Necessidade de apresentação de uma nova 
candidatura à intervenção C3.2.8 

 Existência de dotação orçamental suficiente para o 
cumprimento dos objetivos de manutenção e gestão 
das áreas associadas os investimentos de 
florestação 
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Regadio: 

De uma maneira geral, podemos afirmar que as intervenções previstas no PEPAC para apoio aos Regadios 
Coletivos Sustentáveis, a saber: Desenvolvimento do regadio sustentável (D.3.1) e Melhoria da 
sustentabilidade dos regadios existentes (D.3.2); possuem um contributo relevante para um conjunto 
importante de Objetivos gerais e específicos da PAC. Apesar do contributo ser mais evidente para os OE2 
(aumento da competitividade das explorações agrícolas), OE4 (adaptação ás alterações climáticas e energia 
sustentável) e OE5 (gestão eficiente dos recursos naturais), as medidas contribuiem igualmente para os 
OE7 (atração de jovens agricultores e desenvolvimento de empresas na zonas rurais) e OE8 (promoção do 
emprego, crescimento e o desenvolvimento local nas zonas rurais). 

O facto das intervenções nos regadios públicos serem bastante abrangentes em termos de contributos para 
os diferentes objetivos da PAC, demonstra bem a importância que o regadio possui para a atividade agrícola 
no nosso país, nomeadamente num contexto de alterações climáticas, com uma maior frequência de 
fenómenos climáticos extremos. 

Adicionalmente, verifica-se uma relevante complementaridade entre os investimentos nos regadios 
coletivos e na drenagem e estruturação fundiária, apoiados pelas intervenções em análise, e as restantes 
intervenções do PEPAC, com destaque para as intervenções de investimento (C.2.1 e C.2.2) e o uso eficiente 
de água para rega (C.1.1.1.2). 

No que respeita à coerência externa das intervenções foi possível concluir as mesmas se enquadram 
perfeitamente com os principais instrumentos de política relacionados com o regadio e com o sector 
agrícola, nomeadamente o Plano Nacional da Água, os Planos de Gestão de Região Hidrográfica, o Plano 
Nacional para o Uso Eficiente da Água, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2025 e 
o Programa Nacional de Regadios. 

Face à importância estratégica que o regadio possui para a agricultura nacional, e ao importante volume 
de investimento necessário efetuar nos regadios coletivos, muito do qual já se encontra identificado, 
parece-nos que a dotação financeira atribuída às intervenções dos Regadios Coletivos Sustentáveis é 
claramente insuficiente para permitir atingir os objetivos associados às mesmas. De facto, o PEPAC atribui 
uma dotação de apenas 100 milhões de euros para as intervenções em análise, valor que representa uma 
redução de 74% face à despesa pública prevista para o mesmo conjunto de intervenções no PDR2020.  

Face às necessidades de investimento nos regadios públicos que se encontra estimada pela FENAREG até 
2027 em 1.363 milhões de euros, ou aos 750 milhões de euros de investimento previstos no âmbito do 
Plano Nacional de Investimentos 2021-2030, a dotação prevista pelas intervenções em análise do PEPAC 
apenas cobre uma parte muito reduzida (7,3% ou 13%, respetivamente). 

Analisando o volume de investimento submetido nas candidaturas às medidas dos regadios coletivos, no 
âmbito dos anteriores períodos de programação, conclui-se que o mesmo rodou os 700 milhões de euros 
por período de programação, o que demonstra a forte dinâmica de investimento nos regadios que tem sido 
essencialmente limitada pelas dotações orçamentais atribuídas às medidas. 

Desta forma, consideramos que a importância do regadio para a agricultura nacional, as necessidades de 
investimento identificadas e forte dinâmica de investimentos verificada ao longos dós últimos dois quadros, 
deveria levar a um aumento da dotação orçamental para este conjunto de intervenções no PEPAC, ou pelo 
menos a manutenção das dotações atribuídas no anterior período de programação. 

 

Organização da Produção: 

As intervenções são relevantes para promover a formação, extensão e inovação, mas deverá ser pensada 
a forma de promoção da organização prévia das entidades a constituir. 
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Consideramos ser importante que haja um apoio técnico para o incentivo à formação de OPs/APs em 
termos de estatutos, objectivos, relação entre sócios e plano de acção para apoio às necessidades dos 
membros das entidades. 

 

Promoção: 

Em termos globais considera-se que a intervenção C.4.3.1- Criação de agrupamentos e organizações de 
produtores – poderá ter maiores níveis de adesão no âmbito do PEPAC possibilitando que as entidades do 
sector agrícola, particularmente aquelas com intervenção nos diversos produtos de qualidade reconhecida 
existentes em Portugal, possam divulgar os seus produtos junto do consumidor e, assim, aumentar o 
reconhecimento e a valorização desses produtos. 

 

Gestão de Risco: 

Intervenção Apreciação geral Recomendações 

C.4.1.1 

Intervenção muito relevante, na sequência de intervenções 
anteriores no PDR 2020. É importante a sua maior 
generalização junto dos agricultores para que se consiga 
uma massa crítica relevante que permita aumentar o leque 
de riscos cobertos e reduzir o montante dos prémios. 

- Necessário clarificar se abrange 
pragas e doenças animais 

C.4.1.2 

Intervenção semelhante à equivalente no PDR 2020, sendo 
de destacar como muito interessante a elegibilidade de 
“estudos prévios e campanhas publicitárias relativas a 
medidas de prevenção”. 

- 

C.4.1.3 

Intervenção que pode ser decisiva na continuidade de 
explorações afectadas por sinistros graves, particularmente 
no caso de pequenas explorações familiares. 
No entanto, o recurso excessivo a esta intervenção pode 
desencorajar os agricultores de uma maior adopção de 
medidas preventivas. 

- Maior simplificação de 
procedimentos burocráticos e 
maior celeridade nos processos de 
pagamento dos apoios. 
- Maior selectividade na definição 
da abertura de concursos. 

C.4.1.4 

Os elementos relativos a esta intervenção são pouco 
concretos e não permitem perceber qual a forma de 
constituição, funcionamento, accionamento e utilização em 
caso de necessidade do Fundo de Emergência Rural. 
Contudo, a intervenção poderá ser muito relevante se 
funcionar de forma equivalente a um fundo mutualista 
agrícola. 

- Maior aprofundamento dos 
aspectos mencionados na 
apreciação geral da intervenção. 

 

Conhecimento: 

As medidas direccionadas à geração e disseminação de conhecimento são muito importantes no 
desenvolvimento tecnológico de que os sectores agrícola e florestal necessitam e a que se referem diversos 
dos objectivos identificados para o PEPAC. 

Enquanto que as medidas ligadas à disseminação parecem adequadamente desenhadas, apesar da redução 
orçamental face ao que já tinha sido executado no final de 2020, há alguns pontos que importa referir nas 
duas intervenções ligadas à investigação. 

 C.5.1: Os domínios temáticos não deveriam estar fechados aos indicados na intervenção e aos que 
estão previstos nas iniciativas da Agenda da Inovação 2030. Ao invés, deveria ser dada prioridade 
a estas áreas temáticas, mas mantendo a abertura a questões relevantes para a investigação 
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aplicada que surjam durante o período de vigência do PEPAC, permitindo que candidaturas que 
eventualmente aconteçam de forma mais tardia possam ajustar-se a novas circunstâncias.  

 C.5.4: Não fica claro na descrição fornecida, qual a tipologia das acções a implementar sob esta 
intervenção; Não está explicita a obrigação de divulgação dos resultados obtidos com a 
investigação, o que é fundamental ter como obrigação de investigação apoiada com fundos 
públicos; A dotação orçamental é desenquadrada dos valores necessários para que esta medida 
tenha algum interesse para promover investigação nas parcelas agrícolas. 

Recomenda-se assim a revisão dos pontos indicados relativos às intervenções C.5.1 e C.5.4. 

 

Frutas e Hortícolas: 

As medidas contempladas no futuro Programa Nacional parecem abrangentes e completas, sendo apenas 
de salientar que será muito importante que a componente específica da competitividade seja abrangente 
e com possibilidade de aplicação nas explorações dos sócios, com aderência à realidade, pois será aquela 
que mais contribui de forma direta para a competitividade de cada membro. 

Para o conjunto de intervenções, a equipa de avaliação apresenta as seguintes recomendações: 

 As regras de aplicação das intervenções, quer em máximos percentuais de aplicação, quer em 
mínimos no caso das intervenções de impacto ambiental, deverão ser definidas de forma correta 
para a sua utilidade; 

 No caso dos fundos mutualistas, deveria ser elegível o apoio na concepção, estabelecimento de 
regras e dotação inicial, para que possa ser apelativo, e deverá ser fomentada a sua utilização; 

 Ter em atenção as questões de diferenciação regionais, nomeadamente nos parâmetros de 
aplicação, nas regras de reconhecimento das OPs e na comparticipação do OGE. 

 

Vitivinicultura: 

As intervenções propostas vêm na continuidade de medidas que têm contribuído para os objectivos 
definidos, mas é urgente uma maior coordenação e articulação entre os vários organismos do Ministério 
da Agricultura. A excessiva carga burocrática desincentiva os promotores e diminui a eficácia das medidas 
propostas. 

 

Apicultura: 

Intervenção Apreciação geral Recomendações 

B2.1 

A intervenção prevê a atribuição de apoios para melhorar a assistência 
técnica aos apicultores, com vista à promoção da sua qualificação 
específica e modernização do setor pela partilha de conhecimentos. 
Apenas são elegíveis despesas de remunerações e respetivos encargos 
sociais dos técnicos a afetar à intervenção, sendo o tempo máximo de 
afetação variável com base no nº de colmeias/apicultores inscritos na 
candidatura. 

- Possibilitar como 
despesas elegíveis os 
custos com transporte do 
técnico afeto à 
intervenção 

B2.2 

A intervenção visa apoiar os apicultores na distribuição de 
medicamentos veterinários autorizados contra a varroose e na 
realização de análises anatomopatológicas para controlo desta 
patologia. 

- 

B2.3 
A intervenção visa apoiar os apicultores na execução do plano de ação 
para a vigilância e controlo da vespa velutina em Portugal através de 
ações de combate e de vigilância nos apiários. 

- 
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Intervenção Apreciação geral Recomendações 

B2.4 
A intervenção pretende apoiar os apicultores no âmbito das despesas 
associadas ao transporte de colmeias na transumância 

- 

B2.5 
Esta intervenção apoia a adoção de procedimentos de monitorização e 
controlo de qualidade do mel e outros produtos apícolas, numa ótica 
de profissionalização e garantia da qualidade alimentar. 

- 

B2.6 
A intervenção visa apoiar os apicultores na aquisição de rainhas 
autóctontes promovendo a proteção e conservação da subespécie 
autóctone Apis melífera iberiensis 

- 

B2.7 

A intervenção prevê o apoio ao desenvolvimento de projetos de 
investigação aplicada em parceria entre uniões, federações ou 
confederações de associações e cooperativas de apicultores e 
unidades de investigação. 
Contudo, apenas são consideradas elegíveis as despesas efetuadas 
pelas unidades de investigação aplicada, sendo que não são 
consideradas quaisquer despesas afetas às uniões ou federações de 
apicultores. 

- Considerar como 
elegíveis despesas afetas 
às uniões ou federações 
de apicultores, enquanto 
entidades integradas nas 
parcerias de 
investigação. 

B2.8 

A intervenção pretende auxiliar na criação de infraestruturas comuns 
aos apicultores para melhorar as condições de produção e de 
comercialização dos produtos apícolas, nomeadamente, 
infraestruturas de extração, processamento e acondicionamento de 
produtos apícolas. 

- 

 


