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I INTRODUÇÃO 

De acordo com o Regulamento dos PEPAC  1 cada Plano Estratégico da PAC deverá conter no seu 

Anexo III um capítulo referente à consulta efetuada às partes interessadas, devendo para tal 

incluir uma explicação dos resultados desse processo e uma descrição sumária da forma como 

esta consulta foi conduzida. 

 

I1 SEGUNDA FASE DE CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS 

A segunda fase de consulta às partes interessadas decorreu entre os dias 19 de Novembro de 

2020 e o dia 6 de dezembro de 2021 e incidiu, sobre os seguintes documentos: 

 Fichas de Intervenção para os Eixos seguintes:  

o Continente | Eixo A – Rendimento e Sustentabilidade; Eixo C – 

Desenvolvimento Rural Continente e Eixo D – Abordagem 

Territorial Integrada  

o Região Autónoma dos Açores | Eixo E - Desenvolvimento Rural  

o Região Autónoma da Madeira | Eixo F - Desenvolvimento Rural  

o Todo o território nacional | Eixo B – Abordagem Sectorial 

integrada. 

 Documento revisto sobre Orientação Estratégica e Lógica Intervenção; 

  Plano Financeiro previsional;  

 Normas da Condicionalidade. 

 

                                                             
1 Artº 107(2) , ponto c) do Regulamento UE 2021/2115. 
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Em termos de intervenções estes elementos encontrando-se estruturado em seis documentos, 

uma para cada Eixo de Programação, com aplicação nas regiões do Continente, Região 

Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores. Estes documentos foram 

disponibilizados de forma desmaterializada, no portal do GPP, no dia 19 de novembro de 2021, 

tendo permanecido desde então disponíveis em contínuo, para consulta e descarregamento. 

 

Na secção seguinte será explicitado de forma sumária o contexto dos contributos recebidos 

pelas diversas entidades intervenientes, nomeadamente o âmbito regional do contributo 

Figura 1 : Extrato constante do Portal do GPP sobre segunda fase do processo de consulta alargada 

Figura 2 : Documentação submetida ao processo de consulta (2º fase) constante do Portal do GPP 
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(Continente / RA Madeira / RA Açores) e tipo de documento com relação ao conteúdo do PEPAC 

(Fichas de intervenção/ Plano Financeiro/ Normas da condicionalidade/ outros documentos). 

 

II ANÁLISE DOS CONTRIBUTOS RECEBIDOS NA SEGUNDA FASE DE CONSULTA 
ALARGADA ÀS PARTES INTERESSADAS 

 

II1 NATUREZA DAS ENTIDADES QUE PARTICIPARAM NA SEGUNDA FASE DO 

PROCESSO DE CONSULTA 

 

Foram recebidos na segunda fase do Processo de Consulta alargada um total de 157 contributos, 

predominantemente de entidades Associativas ligadas ao Setor Agrícola e Florestal e 

Organizações de Produtores (56%), de particulares (20%) e de Empresas Agrícolas 

/Florestais/Pecuárias (6%). Foram ainda recebidos contributos da área do Ambiente, seja de 

entidades associativas seja de entidades públicas (Agência Portuguesa de Ambiente e Instituto 

de Conservação da Natureza e Florestas I.P.). 

As intervenções do Eixo A - Rendimento e Sustentabilidade; e Eixo C - Desenvolvimento Rural do 

Continente foram que registaram mais sugestões e contributos totalizando estas cerca de 60% 

do total de comentários. 

Figura 3 : Distribuição dos contributos por tipologia de 
entidades 

Entidades Nº %
Entidades Associativas do Setor Agrícola / Florestal e OPs 88 56%

Particulares 31 20%

Empresas agricolas/florestais/pecuárias 9 6%

Academia 6 4%

Desenvolvimento Local 5 3%

Entidades Associativas de Ambiente 5 3%

Empresas de Consultoria 4 3%

Entidade do Ministério da Agricultura 3 2%

Outros Ministérios 2 1%

Entidade do Ministério do Ambiente 2 1%

Município 1 1%

Grupos Políticos 1 1%

Total Geral 157 100,00%
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As intervenções com Continente (Eixos A a D) foram as que receberam mais comentários e 

contributos (96% do total). 

 

Resumidamente os comentários e contributos foram centrados de uma forma muito sintética 

nos seguintes aspetos: 

 Necessidade de inclusão de elementos adicionais para avaliação das medidas (por 

exemplo a Matriz de cumulação de apoios na “Arquitetura Verde” , Definições,  outros 

documentos complementares como são o conteúdo do Planos de fertilização e 

pastoreio, Planos de ação entre outros); 

 Propostas quanto a ajustamentos de montantes de apoio das ajudas e sobre alocação 

financeira indicativa dos apoios; 

 Sugestões com adaptações técnicas diversas (condicionalidade, níveis de 

encabeçamento; inclusão de espécies animais sujeitas a apoio, novas medidas de apoio; 

modalidades de apoio; tipologias de novos beneficiários, novos compromissos, etc.); 

 Pedidos de esclarecimento de dúvidas quanto a aspetos operacionais, especialmente 

nas novas medidas; 

 Pedido de clarificação sobre o modelo de aplicação da Condicionalidade Social. 

Figura 4 : Distribuição dos contributos por Eixos de Intervenções 

Entidades A B C D E F
Entida des  Associativas  do Setor Agrícola / 
Floresta l  e  OPs 48 35 52 28 1

Parti culares 13 5 9 5 1 5

Empresas  agricolas/florestai s/pecuárias 5 1 3 1

Entida des  Associativas  de Ambiente 4 2 4 4 1

Empresas  de Consultoria 2 1

Entida de do Minis tério do Ambiente 2 2 2 2

Academia 1 3 3

Entida de do Minis tério da Agricul tura 1 1

Município 1

Outros  Minis téri os 2

Desenvolvimento Loca l 3 1

Grupos  Pol íticos 1 1

Total Geral 76 46 78 46 4 6
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Na secção seguinte serão apresentados em maior detalhe o contexto destes contributos 

estruturado por Eixos estratégicos de intervenções. 

II2 ARQUITETURA DO PEPAC E SUMARIZAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

O PEPAC é um Plano de âmbito Nacional, mas as sua arquitetura incorpora as especificidades 

das Regiões Autónomas, designadamente na componente do Desenvolvimento Rural - 2º pilar 

da PAC. 

A arquitetura do PEPAC está alinhada com a Lógica de Intervenção: inclui as intervenções que 

respondem às necessidades nacionais identificadas (fundamentadas nas 9 análises SWOT 

relativas aos Objetivos Específicos (OE) e a SWOT do Objetivo Transversal (OT), que por sua vez 

estão fundamentados em Diagnósticos, por Objetivo Específico, que refletem a realidade de 

Portugal). 

A arquitetura do PEPAC é reflexo da organização do Regulamento da PAC: por pilar da PAC e 

tendencialmente segue o seu articulado. 

 A arquitetura PEPAC enquadra assim as seguintes tipologias de intervenção: 

 Orientadas para determinado objetivo 

 Integradas quer ao nível setorial, quer ao territorial 

 Específicas para as Regiões Ultra Periféricas (RUP) 

Figura 5 : Distribuição dos contributos por Eixos de Intervenções  
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A proposta de PEPAC submetida à Comissão Europeia baseou-se num conjunto de diagnósticos 

e análises, que levaram à definição de 127 necessidades e de 180 intervenções que se 

encontram subdivididas conforme quadro seguinte: 

 

FUNDO / EIXO / Tipo de Intervenção Número de 
intervenções 

FEAGA 51 

EIXO A  

Pagamentos Diretos - Apoios Ligados 11 

Pagamentos Diretos - Apoios Desligados 10 

EIXO B  

Sectorial - Frutas e Hortícolas  17 

Setorial - Apicultura 8 

Setorial – Programa Vitivinícola 5 

FEADER – Desenvolvimento Rural 129 
Continente  

EIXO C 38 
EIXO D 8 

Região Autónoma dos Açores 
EIXO E 47 

Região Autónoma da Madeira  
EIXO F 36 

Total Geral 180 

É apresentado de seguida um resumo dos contributos do debate às partes interessadas, para 

cada um dos seis Eixos Estratégicos, agrupados em torno destas grandes categorias e incidindo 

sobretudo nas propostas de pontos de vista apresentadas pelas partes interessadas e a respetiva 

ponderação global. 

EIXO ESTRATÉGICO A -  RENDIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

O Plano Estratégico contempla para o Eixo A um total de 11 intervenções de pagamentos diretos 

ligados e 10 intervenções de pagamentos desligados, sendo que destes sete se referem a 

Regimes Ecológicos.  

Figura 6 : Número de intervenções por Eixos  
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O quadro seguinte sistematiza, a ponderação aos comentários recebidos, apresentando-se em 

anexo a listagem detalhada dos contributos por intervenções relativas ao EIXO A: 

 

Intervenções do EIXO A 

Pagamentos Diretos - Apoios Ligados 

A.1.2.1 - Pagamento vaca em aleitamento 

A.1.2.2 - Pagamento aos pequenos ruminantes 

A.1.2.3 - Pagamento leite de vaca 

A.1.2.4 - Pagamento ao arroz 

A.1.2.5 - Pagamento ao tomate para indústria 

A.1.2.6 - Pagamento às proteaginosas 

A.1.2.7 - Pagamento aos cereais praganosos 

A.1.2.8 - Pagamento ao milho grão 

A.1.2.9 - Pagamento ao milho silagem 

A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de sementes certificadas 

A.1.2.11 - Pagamento específico para o algodão 
Ponderação: 
O apoio ao rendimento base é concedido sob a forma de direitos ao pagamento ativados com hectares elegíveis, cujo valor 
dos mesmos vai sendo gradualmente aproximado do valor médio unitário nacional, através da aplicação da convergência 
interna anual, até ao ano 2026 onde se alcançará um montante uniforme por hectare. 
Esclarece-se que o sistema de direitos ao pagamento termina em 31/12/2025 e ao nível das condições de acesso, nos anos 
de 2026 e 2027, os beneficiários elegíveis passam a ser os agricultores ativos que exerçam atividade agrícola em território 
continental e que apresentem no Pedido Único hectares elegíveis. 
Ao nível da reserva nacional, foi considerada a proposta de eliminar a obrigatoriedade do agricultor ter submetido PU com 
hectares elegíveis nos anos de 2018 a 2020, passando a considerar-se os três anos precedentes ao ano do pedido de 
atribuição de direitos. 
Quanto ao apoio associado, a decisão nacional teve por base a manutenção dos atuais apoios ligados, para manter um certo 
nível de produção específico e evitar situações disruptivas nos setores que conduzam ao abandono da atividade. A concessão 
de apoio a outros setores, nomeadamente o setor dos cereais e proteaginosas tem como objetivo assegurar um 
aprovisionamento estável à indústria local de transformação. A fundamentação do nível de apoio para cada um dos regimes 
de apoio associado ao rendimento, teve como base a necessidade de viabilizar a produção sectorial, tendo em conta a 
necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de oportunidade. 
Quanto ao pagamento vaca em aleitamento, ao nível das condições de elegibilidade, são consideradas não só as raças de 
vocação «carne», como as resultantes de um cruzamento com uma dessas raças e que façam parte de uma manada destinada 
à criação de vitelos para produção de carne. 
A fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de viabilizar esta produção sectorial, tendo em conta a 
necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de oportunidade. O valor unitário de 103 €/animal é 
o montante que permite manter os efetivos reprodutores de vacas de orientação para produção de carne e evitar efeitos 
disruptivos sobre a situação económica e financeira das explorações agrícolas. 
No tocante ao pagamento pequenos ruminantes a fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de 
viabilizar esta produção sectorial, tendo em conta a necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos 
de oportunidade. O valor unitário de 21 €/animal é o montante que permite manter os efetivos reprodutores de ovelhas e 
cabras, assegurar a manutenção dos níveis atuais de produção e evitar situações disruptivas no sector que conduzam ao 
abandono da atividade. 
Quanto ao pagamento leite de vaca a proposta relativa às raças foi integrada, estando previsto nas condições de elegibilidade, 
o cruzamento entre as raças bovinas elegíveis, sendo também consideradas as raças Frísia Portuguesa, Montbeliard, Brown 
Suiss, Normande, Fleckvieh, Sueca Vermelha. 

Figura 7 : Intervenções do Eixo A  
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Intervenções do EIXO A 
A fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de viabilizar esta produção sectorial, tendo em conta a 
necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de oportunidade. O valor unitário de 113 €/animal 
elegível é o montante que permite manter os efetivos de vacas leiteiras e evitar efeitos disruptivos sobre a situação 
económica e financeira das explorações agrícolas. 
Quanto ao pagamento arroz foi desenvolvida uma justificação mais clara do racional da medida e dos seus efeitos.  
A fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de viabilizar esta produção sectorial, tendo em conta a 
necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de oportunidade. O valor unitário de 387 €/hectare 
é o montante que permite manter um certo nível de produção específica e assegurar um aprovisionamento estável à indústria 
local de transformação, evitando situações disruptivas no setor que conduzam ao abandono da atividade. Por imposição 
regulamentar o apoio associado só é concedido ao hectare ou ao número de animais.  
No pagamento tomate para indústria a fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de viabilizar esta 
produção sectorial, tendo em conta a necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de 
oportunidade. O montante de 360 €/hectare é o montante que permite manter um certo nível de produção específica e 
assegurar um aprovisionamento estável à indústria local de transformação, evitando situações disruptivas no setor que 
conduzam ao abandono da atividade. Por imposição regulamentar o apoio associado só é concedido ao hectare ou ao número 
de animais. 
Quanto ao pagamento proteaginosas a fundamentação do nível de apoio teve como base a necessidade de viabilizar esta 
produção sectorial, tendo em conta a necessidade específica identificada, os rendimentos obtidos e os custos de 
oportunidade. O valor unitário de 65 €/hectare é o montante que permite assegurar um nível de produção específica de 
culturas com altor teor proteico, com vista à melhoria do aprovisionamento nacional de proteína de origem vegetal. Por 
imposição regulamentar o apoio associado só é concedido ao hectare ou ao número de animais.  
No tocante ao pagamento cereais praganosos estabelecimento do montante unitário do apoio teve em conta as perdas 
registadas na produção de cereais praganosos, que resultam em grande medida, de um conjunto de pressões sobre a 
viabilidade destas culturas, devido à concorrência com possíveis rendimentos quer de outros sectores de atividade, quer de 
outras atividades agrícolas ou pecuárias. O valor unitário de 104 €/hectare é o montante do apoio que permite manter um 
certo nível de produção específica e assegurar um aprovisionamento estável à indústria local de transformação, evitando 
situações disruptivas no setor que conduzam ao abandono da atividade. Por imposição regulamentar o apoio associado só é 
concedido ao hectare ou ao número de animais. 
O montante unitário do apoio para pagamento milho para grão teve em conta as perdas registadas na produção de milho, 
que resultam em grande medida, de um conjunto de pressões sobre a viabilidade destas culturas, devido à concorrência com 
possíveis rendimentos quer de outros sectores de atividade, quer de outras atividades agrícolas ou pecuárias. 
O valor unitário fixado em 200€/hectare é o montante do apoio que permite manter um certo nível de produção específica 
e assegurar um aprovisionamento estável à indústria local de transformação, evitando situações disruptivas no setor que 
conduzam ao abandono da atividade. Não existe aumento do valor unitário ao longo dos anos de vigência do PEPAC, mas 
aumenta anualmente o número de hectares que beneficiam deste apoio associado. 
Por imposição regulamentar o apoio associado só é concedido ao hectare ou ao número de animais.  
Para pagamento milho silagem o estabelecimento do montante unitário do apoio teve em conta as perdas registadas na 
produção de cereais, que resultam em grande medida, de um conjunto de pressões sobre a viabilidade destas culturas, devido 
à concorrência com possíveis rendimentos quer de outros sectores de atividade, quer de outras atividades agrícolas ou 
pecuárias. 
O valor unitário de 120 €/hectare é o montante que permite a manutenção de um certo nível de produção para alimentação 
animal nas explorações, evitando situações disruptivas no setor do leite que conduzam ao abandono da atividade. 
Por imposição regulamentar o apoio associado só é concedido ao hectare ou ao número de animais.  
Para pagamento multiplicação sementes certificadas por imposição regulamentar o apoio associado só é concedido ao 
hectare ou ao número de animais.  
Foi incluída a tremocilha no grupo das espécies forrageiras, e também estão considerados os 4.000 hectares que podem 
beneficiar deste apoio associado. 
No tocante ao pagamento aos Pequenos Agricultores está definido que esta intervenção específica do pagamento aos 
pequenos agricultores tem como objetivo assegurar um nível de apoio que reconheça o papel que estes têm na vitalidade 
das zonas rurais sob a forma de um pagamento que substitui as outras intervenções de pagamentos diretos. De forma a 
adequar e assegurar o melhor direcionamento deste apoio a sua forma de atribuição é realizada através de três níveis de 
pagamento diferenciado em função do número de hectares elegíveis declarados pelos agricultores ativos que detenham 
direitos ao pagamento do apoio ao rendimento base. 
O apoio redistributivo complementar é definido através do estabelecimento de um apoio a um número limitado de hectares 
elegíveis das explorações de pequena e média dimensão, em complementaridade do apoio ao rendimento base, tendo em 
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Intervenções do EIXO A 
consideração a estrutura das explorações bem como a variação do rendimento por unidade de trabalho que as explorações 
do continente apresentam. O apoio redistributivo complementar é pago anualmente aos agricultores ativos que verificam a 
condição de acesso, sendo atribuído até ao máximo de 20 hectares elegíveis por exploração agrícola, um valor indicativo de 
120 € / hectare elegível. 

Pagamentos Diretos - Apoios Desligados 

A.1.1 - Apoio ao rendimento base 

A.2.1 - Pagamento aos pequenos agricultores 

A.2.2 - Apoio redistributivo complementar 

      Regimes Ecológicos  

A.3.1 - Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) 

A.3.2 - Produção Integrada (PRODI) – Culturas Agrícolas 

A.3.3.1 - Gestão do solo - Maneio da pastagem permanente 

A.3.3.2 - Gestão do solo - Promoção da Fertilização Orgânica 

A.3.4 - Melhorar a eficiência alimentar animal 

A.3.5 - Bem-estar animal e Uso Racional de Antimicrobianos 

A.3.6  - Práticas promotoras da biodiversidade 
Ponderação Regimes Ecológicos: 
Relativamente aos comentários e propostas de alteração ao Ecorregime “Bem estar animal e uso racional de antimicrobianos” 
é de evidenciar que esta intervenção foi alvo de alterações, nomeadamente foi alargado o seu âmbito de aplicação, as 
condições de acesso e os compromissos foram alterados no sentido de incorporarem algumas das propostas efetuadas pelas 
entidades.  
A.3.1 - Agricultura Biológica (Conversão e Manutenção) 
Os contributos incluem sugestões a considerar mas que se referem á posterior operacionalização e não à programação. O 
apoio à apicultura será realizado pelo Programa Nacional de apoio à Apicultura. Foi incluído o contributo de considerar as 
superfícies forrageiras sobcoberto de azinheira e mistas e não apenas as sobcoberto de sobreiro.  
A.3.2 – Produção Integrada (PRODI) – Culturas Agrícolas-Foram colocadas questões referentes ao novo Normativo da PRODI 
da responsabilidade da DGADR e que não são questões a ser detalhadas em sede de programação. Os contributos incluem 
sugestões a considerar mas que se referem á posterior operacionalização e não à programação. O diferencial dos níveis de 
apoio para culturas de regadio e sequeiro são determinados pelo modo de justificação do apoio  
Houve substituição da designação Produção Agrícola sustentável por Produção Integrada (PRODI) – Culturas Agrícolas, a 
designação anterior só está presente por lapso-  
A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente (parte da A.3.3 –Gestão do Solo) 
Acrescentada a sugestão de que Quando se verifiquem situações de seca extrema ou severa reconhecidas pelas autoridades 
nacionais competentes, este valor passa para um mínimo de 0,1 CN por hectare de superfície forrageira. A ênfase é ao solo 
e não a Biodiversidade- A mobilização reduzida é considerada pouco eficiente. 
A3.3.2 - Promoção da fertilização Orgânica 
 
Nível de apoio: os valores foram calculados de acordo com as normas regulamentares estabelecidas e devidamente 
justificadas na Ficha de intervenção do SFC. 
Compatibilidade desta ação com a da sementeira direta/mobilização mínima: Esta intervenção obriga à injeção do efluente 
no solo de forma a evitar as emissões de NH3, sendo compatível com as intervenções/ações que respeitem esta boa prática. 
Alargamento da abrangência da intervenção a outros fertilizantes orgânicos (lamas, resíduos, subprodutos): trata-se de uma 
intervenção nova, de caracter experimental, que se pretende para já de aplicação mais restrita. 
Alargar ao pastoreio extensivo: trata-se de uma ação que pretende promover a substituição dos fertilizantes inorgânicos por 
orgânicos. No caso das explorações com efetivo pecuário em pastoreio este apor de fertilizante orgânico já se faz 
naturalmente não correspondendo a qualquer alteração de prática não devendo portanto ser apoiado. No plano de 
fertilização e no caderno de campo da exploração que o valorizador agrícola de efluentes está obrigado a apresentar devem 
ser explicitadas as alterações de práticas verificadas. 
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Intervenções do EIXO A 
Assistência Técnica – as exigências relativamente à formação dos técnicos deverá ser melhor explicitada aquando da 
operacionalização da intervenção, fazendo no entanto sentido a preocupação de que a mesma seja adequada às funções que 
irá exercer. 
Proposta de área mínima de 0,5 há (área estabelecida 1 há): trata-se de uma intervenção que pretende criar um mercado de 
matéria orgânica através da sua deslocalização de zonas com excesso para regiões com falta de matéria orgânica no solo, o 
que implica custos de transporte e necessidades de escala mínima das explorações candidatas. 
O Estado não pode nem deve definir incentivos à criação de um mercado de efluentes, deve é fiscalizar eficazmente os 
produtores pecuários intensivos…. – embora existam regiões do país com problemas de excesso de M.O e outras com baixos 
teores de MO no solo, não se tem vindo a verificar a procura por parte dos agricultores destes fertilizantes orgânicos para 
efeitos de valorização. Esta situação pode ser explicada pela dificuldade na standartização dos efluentes, que não permite ao 
agricultor saber exatamente a quantidade de nutriente que está a aplicar que associada aos custos adicionais de transporte 
da deslocalização destas matérias, torna pouco atraente a utilização de efluentes face aos fertilizantes inorgânicos. Pretende-
se assim contribuir para resolver esta falha de mercado que inviabiliza a utilização adequada destas matérias.  
O uso sustentável de fertilizantes orgânicos passa pela correta localização das atividades pecuárias, da diversificação e através 
de sistemas agrícolas que não sejam geradores de poluição – a deslocalização de explorações pecuárias é um processo lento 
por razões que se prendem com o impacto na economia. A promoção destas mudanças contam com o apoio do PEPAC através 
das ajudas ao investimento que obriga ao licenciamento pecuário associado a um conjunto de normas, designadamente, 
ambientais e de ordenamento do território. O PEPAC prevê ainda um conjunto de intervenções (ecoregimes e MAAC) 
direcionadas para a promoção da agricultura sustentável, que permitem mitigar a situação das explorações pecuárias 
instaladas que apresentam alguns impactos mais negativos. 
A.3.4 Melhorar a eficiência alimentar animal 
Nível de apoio: os valores foram calculados de acordo com as normas regulamentares estabelecidas e devidamente 
justificadas na Ficha de intervenção do SFC. 
A intervenção deve ser aberta a todos os sistemas de pecuária intensiva: A intervenção tem por objetivo a redução de 
emissões de CH e de acordo com o Inventário Nacional de Emissões os responsáveis pelas emissões são os bovinos 
(carne/leite, extensiva/intensiva) razão pela qual restringimos o âmbito de aplicação a estas espécies. Mesmo para estas 
espécies a informação disponível não está estabilizada não existindo no mercado rações/suplementos e aditivos certificados 
que permitam a sua comercialização, razão pela qual esta intervenção se encontra ainda em construção, mesmo ao nível da 
EU.   
Assistência técnica - as exigências relativamente à formação dos técnicos deverá ser melhor explicitada aquando da 
operacionalização da intervenção, fazendo no entanto sentido a preocupação de que a mesma seja adequada às funções que 
irá exercer. 
Reconhecimento e acreditação dos OC´s – Clarificado aquando da operacionalização da intervenção. 
Cálculo do valor médio anual que o efetivo leiteiro apresenta para o teor de ureia no leite – A informação encontra-se sediada 
na Base de Dados do contraste leiteiro sendo calculada a partir da mesma. Será melhor explicado aquando da 
operacionalização da intervenção.  
Período de retenção deveria ser superior a 4 meses – este requisito segue as normas estipuladas no âmbito das ajudas diretas 
comas quais se pretende que estejam articuladas. 
Racionalidade da Intervenção (critérios de eficiência): as questões relacionadas com as boas práticas para a redução de 
emissões de CH4 e do aumento da eficiência alimentar não se encontram estabilizadas podendo verificar-se alguma 
bibliografia contraditória. A proposta de critérios de eficiência (eficiência alimentar, maneio e saúde animal) resultaram de 
um grupo de trabalho que envolveu a FEEDInov (COLAB na área da sustentabilidade da produção animal). O conhecimento 
sobre esta matéria não está estabilizado mas por agora trata-se da melhor informação disponível. As especificações mais 
técnicas relativas aos critérios a utilizar serão clarificados e desenvolvidos no âmbito da operacionalização. É no entanto de 
referir ter-se procedida a algumas alterações como por exemplo a referencia ao MUN como indicador para efeitos de seleção 
do efetivo e á referencia à contagem de microorganismos a 30ºC. Os limiares a aplicar aos critérios não constam do SFC e 
serão desenvolvidos no âmbito da operacionalização da intervenção. 
Deveriam incluir a caracterização do regime alimentar nos 3 anos anteriores à adesão ao ecorregime (primeira adesão), assim 
como o registo dos tipos e quantidades de alimentos fornecidos aos animais (após adesão). Os bovinos leite são avaliados 
através dos critérios/indicadores (avaliação de resultados). No caso dos bovinos de carne está prevista a apresentação de um 
plano de alimentação e de um caderno de campo que se encontra em elaboração que será desenvolvido no âmbito da 
operacionalização. Tratando-se de uma intervenção experimental em que a informação disponível não é muito segura não 
convêm torna-la muito complexa. 
Constitui um apoio à pecuária intensiva, sem incentivos à transição para sistemas extensivos ou diversificação de atividades 
em zonas de maior concentração da indústria pecuária – No que se refere aos bovinos de leite nos últimos anos tem-se 



 

 

 

 

 
  
 
 

 Pág. 14  
  
 

 

Intervenções do EIXO A 
verificado uma redução do seu efetivo e um aumento da eficiência alimentar com redução das emissões por Kg de leite 
produzido. Tendo em conta que, por razões que se prendem com a segurança alimentar, temos que continuar a produzir 
leite, o que se pretende com esta intervenção continuar a promover a redução das emissões sem reduzir a produção de leite. 

 

EIXO ESTRATÉGICO B -  ABORDAGEM SETORIAL INTEGRADA 

O Plano Estratégico contempla, para o EIXO B um total de 30 intervenções, 17 das quais relativas 

ao Programa Nacional para Apoio ao Setor da Fruta e dos Produtos Hortícolas, 8 relativas ao 

Programa Nacional para Apoio ao setor da Apicultura e 5 ao Programa Nacional para apoio ao 

Setor Vitivinícola.  

O quadro seguinte sistematiza, por Programa, a ponderação aos comentários recebidos, 

apresentando-se em anexo a listagem detalhada dos contributos por intervenções relativas ao 

EIXO B: 

 

Intervenções do EIXO B 

Programa Nacional para Apoio ao setor da Fruta e dos Produtos hortícolas 

B.1.1 - Gestão do solo 

B.1.2 - Gestão da água 

B.1.3 - Gestão de energia 

B.1.4 - Gestão de Resíduos 

B.1.5 - Proteção das culturas 

B.1.6 - Instalação e reestruturação 

B.1.7 - Produção experimental 

B.1.8 - Aconselhamento e assistência técnica 

B.1.9 - Formação 

B.1.10 - Comercialização 

B.1.11 - Promoção, comunicação e marketing 

B.1.12 - Rastreabilidade e qualidade 

B.1.13 - Avaliação e certificação ambiental 

B.1.14 - Fundos mutualistas 

Figura 8 : Intervenções do Eixo B  
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Intervenções do EIXO B 

B.1.15 - Reposição de potencial produtivo 

B.1.16 - Retiradas do mercado 

B.1.17 - Seguros de colheita 
 
 
Ponderação: 
 

Intervenções do EIXO B  

- Apoios ao sector avícola, tendo por beneficiários: empresas 
de produção, comercialização e transformação de produtos 
avícolas. 
 
 
- Apoios ao sector do azeite e das azeitonas de mesa: 
“Programa Operacional das Organizações de Produtores 
Olivícolas para o Olival Tradicional”. 
 
- Apoios aos sectores dos cereais e das leguminosas. 
 
 
 
 
- Os apoios setoriais a investimentos produtivos só deveriam 
ser elegíveis para beneficiários de pequena dimensão 
económica. Apoios públicos não são necessários para a 
“agricultura industrial”. 

- Beneficiários não enquadráveis. Os apoios ao setor avícola ao abrigo do Eixo B 
só poderão ser atribuídos através de programas operacionais elaborados por 
organizações de produtores e respetivas associações, ou cooperativas (Art.º 
67(1) Reg.(UE)2021/2115). 
- Não aceite por estar pouco justificada a necessidade do apoio e a afetação de 
montantes, à luz das OP reconhecidas e dos respetivos VPC e capacidade de 
financiamento da componente própria 50% do FO. 
- O setor dos cereais foi contemplado no PEPAC com um apoio associado ao 
rendimento (A.1.2.7 - Pagamento aos cereais praganosos), a atribuir aos 
agricultores que comercializem a sua produção através de um contrato 
celebrado com uma Organização de Produtores reconhecida. 
- A estruturação dos setores em Organizações de Produtores visa o aumento de 
economias de escala, não sendo aceitável excluir essas entidades dos apoios 
específicos ao investimento produtivo que lhes foram destinados. 

Programa Nacional para Apoio ao 
setor da Fruta e dos Produtos 
hortícolas 

- Incluir os “agricultores individuais” como beneficiários das 
intervenções 
- Acrescentar intervenção: “Biofertilizantes” 
 
 
 
- Acrescentar intervenção: “Colheita em verde” 
- Acrescentar intervenção: “Não colheita” 
- Acrescentar intervenção: “Apoio à Conversão para a 
Produção Biológica” 

- Não enquadrável. Beneficiários: OP’s ou AOP’s (cf. Art.º 50(1) 
Reg.(UE)2021/2115) 
- Apoio não enquadrável (cf. N.º 1, Parte I, Anexo II do Regulamento Delegado 
(UE) 2022/126), exceto se destinado a MPB ou à produção integrada (cf. N.º 1, 
Parte I, Anexo III do Regulamento Delegado (UE) 2022/126) 
 
 
- O PEPAC prevê um regime ecológico específico nesta área [A.3.1 - Agricultura 
Biológica (Conversão e Manutenção)] 

B.1.2 - Gestão da água 

- Qual a forma de comprovação da redução do consumo de 
água? 
 
- Qual a base para definir o valor mínimo de 7% de redução 
do consumo? 
 
 
 
 
- Não existem incentivos à utilização de água para 
reutilização 
 
 
 
- Obrigatoriedade de instalação de dispositivos para 
monitorização dos caudais ecológicos 

- As percentagens de poupança de água serão aferidas através de um sistema 
de contadores, conforme disposto na alínea b) do art.º 11(4) do Regulamento 
Delegado (UE) 2022/126. 
- O valor mínimo de 7% de redução de consumo encontrava-se previsto no 2.º 
parágrafo do art.º 3(4) do Regulamento de execução (UE) 2017/892. Com a 
publicação do Regulamento Delegado (UE) 2022/126, as percentagens, passam 
a ser definidos tendo em conta as necessidades estabelecidas nos planos de 
gestão das bacias hidrográficas [cf. alínea a) do art.º 11(4)]. 
- Estão previstos apoios ao investimento em instalações que permitam tratar e 
recuperar para outras utilizações a água utilizada nas instalações da 
organização de produtores ou seus associados e, apoios à aquisição de 
equipamentos para utilização de águas residuais para rega. 
- Estão previstos apoios ao investimento na aquisição e instalação de sistemas 
de medição e controlo do caudal ecológico dos recursos hídricos, a montante e 
a jusante das OP. No entanto, não compete ao PEPAC obrigar a instalação 
desse tipo de dispositivos. 

B.1.7 - Produção experimental 

- Apoiar o desenvolvimento do conhecimento da 
implementação de práticas de Agricultura de Conservação 
(AC) e de Mobilização de Conservação (MC); promover a 
experimentação de técnicas de mobilização de conservação 
do solo e de sementeira direta e mobilização na linha em 
culturas; dinamizar o estudo de protótipos de equipamento 
a utilizar em MC e AC; promover a instalação de culturas de 
cobertura em culturas anuais e permanentes; e avaliar os 
impactos das práticas de AC bem como apoiar a 
transferência de conhecimento. 

- A intervenção “B.1.7 - Produção experimental” apoia as despesas com 
encargos resultantes da implantação de campos de ensaio e de pomares 
experimentais, em produtos constantes do reconhecimento da OP. Neste 
âmbito, podem ser incluídas as despesas relativas à produção experimental de 
práticas de Agricultura de Conservação (AC) e de Mobilização de Conservação 
(MC). 

B.1.9 - Formação 

- Apoiar o desenvolvimento do conhecimento da 
implementação de práticas de Agricultura de Conservação 
(AC) e de Mobilização de Conservação (MC). 
- Divulgação de tecnologias associadas à utilização de novas 
origens, nomeadamente água para reutilização, incluindo a 
aplicação do normativo em vigor 

- A intervenção “B.1.9 - Formação” apoia as despesas com a formação, 
designadamente nas áreas da Produção biológica, Produção integrada e Ações 
ambientais. Neste âmbito, podem ser incluídas as despesas de formação em 
práticas de Agricultura de Conservação (AC) e de Mobilização de Conservação 
(MC); bem como, as relativas às tecnologias associadas à reutilização de água. 

 

Programa Nacional para Apoio ao setor da Apicultura 

B.2.1 - Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores 

B.2.2 - Luta contra a varroose 

B.2.3 - Combate à Vespa velutina (vespa asiática) 
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Intervenções do EIXO B 

B.2.4 - Apoio à transumância 

B.2.5 - Análises de qualidade do mel ou outros produtos apícolas 

B.2.6 - Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas 

B.2.7 - Apoio a projetos de investigação aplicada 

B.2.8 - Melhoria da qualidade dos produtos apícolas 
Ponderação: 
 

Programa Nacional para Apoio ao 
setor da Apicultura 

- O programa é unicamente direcionado para as associações, 
agrupamentos de produtores e cooperativas do setor e não 
serve os apicultores como beneficiários do programa, 
principalmente os apicultores profissionais. 
- Acrescentar intervenção: “Apoio à Conversão para a 
Produção Biológica” 

- Proposta rejeitada. Contrária ao espírito associativo do programa. 
 
 
- O PEPAC prevê um “regime ecológico” específico para esta área [A.3.1 - 
Agricultura Biológica (Conversão e Manutenção)] 

B.2.1 - Assistência técnica aos 
apicultores e organizações de 
apicultores 

- Alteração do quadro relativo aos limites do tempo de 
afetação máximo dos técnicos.  
- Manter o limite máximo de despesa elegível para efeitos de 
apoio relativo a um técnico a tempo completo. 

- Proposta parcialmente aceite. 
 
- Proposta aceite (o montante apenas foi atualizado, em consonância com o 
valor de referência) 
 
 

B.2.2 - Luta contra a varroose 

- Alteração da redação “c) Substituição de ceras e da limpeza 
de estrados” para “c) Garantir que os apicultores associados 
substituem cera e procedem à desinfeção e limpeza dos 
estrados” 

- Não se justifica a alteração proposta. A redação vigente é mais flexível, 
permitindo ao beneficiário gerir o modo de operacionalização da respetiva 
condição de acesso.  

B.2.3 - Combate à Vespa velutina 
(vespa asiática) 

- Nas despesas elegíveis não estão previstas ações de 
divulgação. 

- Lapso de redação. Eliminar a frase “c) No caso das ações de divulgação, as 
confederações das entidades referidas na alínea anterior, com atividade apícola 
prevista nos respetivos estatutos ou nos das suas associadas;”. 

B.2.4 - Apoio à transumância 

- Os beneficiários desta intervenção devem ser apicultores 
em nome individual 
- Aquisição de equipamentos relativos às operações de 
transumância de colmeias, nomeadamente transporte, 
gruas, reboques e plataformas de elevação. 
- Não deve ser apoiada a transumância. 

- Proposta rejeitada. Contrária ao espírito associativo da intervenção. 
- Apoios não enquadráveis (cf. N.º 4, Parte I, Anexo II do Regulamento 
Delegado (UE) 2022/126). 
 
- Sugestão não fundamentada. Mantem-se a intervenção, pois a transumância 
é uma prática corrente legal, com apoio enquadrado nos termos do Art.º 55(1) 
do Regulamento (UE) 2021/2115.  

B.2.5 - Análises de qualidade do 
mel ou outros produtos apícolas 

Aumento das taxas de apoio para 75% no caso das OP 
reconhecidas e para 50% o caso das associações e 
Cooperativas. 

- Proposta parcialmente aceite.  As taxas de apoio fixadas (50% e 40%) podem 
ir até ao limite máximo de 90%, de acordo com as necessidades de ajustamento 
que venham a ser identificadas face à disponibilidade orçamental. 

B.2.7 – Apoio a projetos de 
investigação aplicada 

Seria importante manter esta medida com um modelo de 
candidaturas plurianuais, ainda que com gestão orçamental 
anual. 

- O modelo de candidaturas não é parte integrante do PEPAC (a definir em 
legislação nacional). 

B.2.8 - Melhoria da qualidade 
dos produtos apícolas 

Somos a propor que a intervenção se passe a denominar 
“Melhoria das condições de processamento de produtos 
apícolas” 

- Proposta parcialmente aceite. Denominação em linha com o tipo de 
intervenção previsto na alínea g) do Art.º 55(1) do Regulamento (UE) 
2021/2115.  

 

Programa Nacional para apoio ao Setor Vitivinícola 

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  
Ponderação: 
A utilização de material vegetativo policlonal será admissível nas intervenções Reestruturação e conversão MPB e 
Convencional. 
Poderá ponderar-se que a sugestão apresentada (Reestruturação e conversão de vinhas (vinhas policlonais), como 
intervenção a utilizar em cumprimento da obrigação de dedicar 5% do orçamento da intervenção sectorial vinho em 
medidas que contribuam para a proteção do ambiente, adaptação às alterações climáticas) venha a ser considera como 
critério de prioridade, cuja eventual concretização terá lugar em sede de elaboração da legislação nacional, após 
confirmação da existência no mercado de material vegetativo nas condições enunciadas. 
A possibilidade de aplicação de majorações (para Reestruturação e reconversão de vinhas: Material vegetativo sujeito a 
termoterapia) foi aditada à ficha de programação, sendo que a correspondente concretização terá lugar em sede de 
elaboração da legislação nacional, após confirmação da existência no mercado de material vegetativo nas condições 
enunciadas. 
Revisão do campo "Níveis e Taxas de Apoio" das Fichas referentes às intervenções B.3.3 e B.3.4; 
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Intervenções do EIXO B 
Compromisso de adesão/certificação em agricultura biológica (conversão ou manutenção) deverá ser assegurado no 
terceiro ano após a plantação. Trata-se de matéria de natureza operacional a tratar em sede própria (legislação nacional). 
Incluir a destruição dos subprodutos, modalidade da alimentação animal e compostagem; 
Reg 2021/2115: Artº 58 g) Destilação de subprodutos da vinificação de acordo com as restrições estabelecidas no anexo 
VIII, parte II, secção D, do Regulamento (UE) n.o 1308/2013; 
Artº 60 nº 3. O montante da assistência da União para a destilação de subprodutos da vinificação a que se refere o artigo 
58.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea g), é fixado por % vol e por hectolitro de álcool produzido. Não é paga qualquer 
assistência financeira da União para o volume de álcool contido nos subprodutos a destilar que exceda em 10 % o volume 
de álcool contido no vinho produzido. 
O Regulamento de execução a publicar refere no artº 4: Article 4 Union financial assistance for the distillation of by-
products of wine making. The Union financial assistance for the distillation of by-products of wine making referred to in 
Article 58(1), first subparagraph, point (g), of Regulation (EU) 2021/2115 to be paid to distillers,... 
Considerando a parceria entre o IVV e a Tutela do Património com o convite à participação no projeto piloto Balcão da 
Vinha e do Vinho, considera-se incontornável a integração do fator património cultural e arqueológico no programa 
nacional para o apoio ao sector do vinho.   
O projeto piloto operacionaliza a recolha de autorizações administrativas em parcelas que estejam abrangidas pela 
classificação da DGPC, dando assim pleno cumprimento à legislação nacional. 
Não se identifica uma justificação para um valor tão elevado de apoio para este setor, nem que mais-valias advêm deste 
volume de subsidiação setorial para a sociedade, em particular porque esta atividade não produz um bem alimentar 
essencial. A maior parte das medidas são subsídios sem mais valias claras para o ambiente. 
Dotação orçamental constante do Anexo VII - Dotações Dos Estados-Membros (por exercício) para os tipos de intervenção 
no sector vitivinícola conforme referido no artigo 88.º, n.º 1 do Regulamento nº 2021/2115 (Reg PEPAC). 
Contributos IDARN, ADER SOUSA, Município de Lousada fora do âmbito das intervenções. 

EIXO ESTRATÉGICO C -  DESENVOLVIMENTO RURAL 

O Plano Estratégico contempla, para o EIXO C um total de 38 intervenções, 10 das quais relativas 

a medidas Agro-ambientais e climáticas, uma relativa a apoio para condicionalismos naturais ou 

outros condicionalismos locais específicos; uma para desvantagens locais específicas 

decorrentes de determinados requisitos obrigatórios; 16 para Investimentos Agrícolas, florestais 

e Bioeconomia; uma para a instalação de Jovens Agricultores; uma para instrumentos de gestão 

do risco; 5 para intervenções de Cooperação e 3 para Intercâmbio de conhecimentos e 

divulgação de informação. 

 

Intervenções do EIXO C  

Artº 70 -  Compromissos em matéria de ambiente e de clima e outros compromissos de gestão 

C.1.1.1.1.1 - Conservação do solo – Sementeira direta 

C.1.1.1.1.2 - Conservação do solo - Enrelvamento 

Figura 9 : Intervenções do Eixo C  



 

 

 

 

 
  
 
 

 Pág. 18  
  
 

 

Intervenções do EIXO C  

C.1.1.1.1.3 - Conservação do solo - Pastagens Biodiversas 

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água 

C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros 

C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais 

C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal 

C.1.1.4 - Manutenção de Raças Autóctones 

C.1.1.5 - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos (animais, vegetais e florestais) 

Artº 71 - Condicionalismos naturais ou outros condicionalismos locais específicos 

C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais 

Artº 72 - Desvantagens locais específicas decorrentes de determinados requisitos obrigatórios 

C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura 
Ponderação intervenções C1. 
C.1.1.1.1.1 Sementeira direta (dentro da C.1.1.1.1 - Conservação do solo): 
- A mobilização reduzida e a mobilização na linha são pouco eficientes na conservação do solo 
O diferencial dos níveis de apoio para culturas de regadio e sequeiro são determinados pelo modo de justificação dos apoios 
Esta intervenção não é cumulável com a Intervenção Agricultura Biológica.   
C.1.1.1.1.2 Enrelvamento (dentro da C.1.1.1.1 - Conservação do solo) 
O diferencial dos níveis de apoio para culturas de regadio e sequeiro são determinados pelo modo de justificação doa poio 
O detalhe de como manter o revestimento vegetal natural ou semeada da entrelinha das culturas permanentes durante todo 
o ano. Será uma questão a tratarão nível da operacionalização da medida e não da programação 
Esta intervenção não é cumulável com a Intervenção Agricultura Biológica.   
 
C.1.1.1.1.3 Pastagens Biodiversas (dentro da C.1.1.1.1 - Conservação do solo): 
Esta intervenção não é cumulável com a Intervenção Agricultura Biológica.  
 
C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água  
Os prémios propostos insuficientes: as ajudas foram calculadas respeitando as normas regulamentares e encontram-se 
devidamente justificadas na ficha de intervenção do SFC. 
Seja introduzido NOVO patamar Classe A+ para um compromisso adicional da ENERGIA – seria relevante identificar quais os 
critérios a ter em conta neste compromisso. A equipe que propôs a intervenção tentou fazer o exercício no sentido de incluir 
a energia e conluio que a forma mais adequada de apoiar esta questão seria através do apoio ao investimento.   
Reajustar o número de inspeções técnicas dos equipamentos de rega de 3 para 2 – está será melhor especificada aquando 
da revisão da portaria que cria o sistema de reconhecimento de regantes (operacionalização) 
Incluir no uso eficiente da água a possibilidade de rega por gravidade – esta intervenção pretende aumentar a eficiência da 
utilização da água não parecendo que o sistema de rega por gravidade seja o mais eficiente. Em que situações é que não é 
possível a rega localizada? 
Não faz sentido não beneficiar com majoração os produtores associados de agrupamentos ou organizações de produtores – 
foi opção da equipe de elaboração direcionar as majorações para questões mais ambientais como fontes alternativas de água 
e das comunidades de energia 
Manter toda a superfície sob compromisso irrigada. É lapso? Ou há a obrigação de candidatar toda a superfície irrigável – a 
área sob compromisso não tem que ser a irrigável. É aquela que for declarada pelo beneficiário, mas tem que ser irrigável.  
Intervenção apenas teve uma aplicação regional, dado que foi impossível a muitos produtores do norte e parte do centro do 
país beneficiarem da intervenção – O PEPAC criou uma nova tipologia de regante dirigida às pequenas explorações. 
Esta ajuda contempla apenas os que já têm regadio, inserido num perímetro de regadio público – este apoio diz respeito a 
uma boa prática (aumento da eficiência de rega). Quem quer passar de sequeiro para regadio recorre às intervenções de 
apoio ao investimento. As explorações fora dos perímetros de rega e privados também beneficiam do apoio. 
A maioria destas intervenções obrigarem ao registo de operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha 
em plataforma eletrónica – as ajudas não são dadas ao registo. O registo serve de suporte à verificação das boas práticas. 
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Intervenções do EIXO C  
Assistência técnica – as especificações serão melhor definidas no quadro da operacionalização, sendo de ter em conta a 
preocupação da formação ser adequada às funções a exercer. 
Em grande parte do País não existem Avisos de Rega – com o apoio ao pequeno regante pretende-se promover a prestação 
das empresas de serviços de aconselhamento de rega nas regiões em que este mercado se encontra menos desenvolvido. 
O apoio ao regadio sem uma diferenciação territorial desta intervenção pode-se tornar num subsídio direto à agricultura 
industrial que se desenvolve nos maiores aproveitamentos hidroagrícolas (AH) – a rega passa a ser efetuada tendo em conta 
as necessidades de rega em todas as situações de acordo com um plano de rega e registo no caderno tendo por base o 
balanço hídrico. O regante está obrigado a ter contador e a uma taxa de poupança de água. As obrigações encontram-se 
ajustadas naturalmente não é a cada território mas sim a cada exploração e no limite a cada parcela homogénea (no caso do 
regante A+).  
Fica de fora a gestão territorial da água, a instalação de novos regadios privados, e os pequenos regadios privados que já 
existem - O PEPAC vem introduzir relativamente ao PDR2020 uma nova classe de regantes para pequenos agricultores, menos 
exigente em termos de equipamentos, que pretende alargar os apoios a outras regiões e explorações.  
Também a Taxa de Recursos Hídricos deve ser aplicada adequadamente para penalizar as ineficiências - a fiscalização da 
aplicação da TURH compete ao ambiente  
Agricultores biológicos possam aceder a estas intervenções – desde que cumpram os requisitos e não se verifique 
sobreposição de apoios. 
 
C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros (dentro da C.1.1.2 - Manutenção de sistemas extensivos com valor ambiental ou 
paisagístico): 
A inclusão dos compromissos opcionais como compromissos obrigatórios iria comprometer a flexibilidade da intervenção. A 
inclusão do gado asinino iria originar problemas de controlo e não se perspetiva que tivesse um impacto significativo. O 
registo de operações, a concretizar na operacionalização, pretende-se que seja apenas quando relevante para monitorização 
de resultados, simplificado e evitando redudancias 
 
C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal: 
O objetivo da intervenção é fomentar a existência de áreas agrícola, que tendem a ser abandonadas, evitando áreas florestais 
contínuas, não fazendo sentido apoiar as áreas florestais que terão tendência a estar presentes e a constituir um contínuo 
que favorece os fogos florestais. O alargar do pastoreio à espécie porcina nesta intervenção não faz sentido pois os suínos 
não contribuem para o controlo de vegetação. Os sistemas agroflorestais dos montados de sobro e azinho tem uma 
intervenção específica que tenderá a cobrir os objetivos da intervenção mosaico agroflorestal. O encabeçamento mínimo 
deve ser com animais do próprio por necessidades de permitir o controlo do cumprimento deste compromisso 
 
C.1.1.4 - Manutenção de Raças Autóctones: 
No tocante à manutenção de raças autóctones, com o estabelecimento de compromissos por um período de 2 anos pretende-
se promover uma maior dinâmica nesta intervenção, nomeadamente o aumento gradual do número de produtores pecuários 
e de efetivo animal e evitar os constrangimentos do atual quadro de apoio. Relativamente aos montantes de apoio é de 
salientar que todos os montantes tiveram um acréscimo face ao atual quadro de apoio. Esta intervenção não tem restrições 
para os agricultores que recebem o eco regime A.3.1 - Agricultura biológica.   
 
C.1.1.5 - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos (animais, vegetais e florestais): 
Recursos genéticos animais - As raças incluídas nesta intervenção referem-se a animais de raças puras (autóctones e não 
autóctones) com programas de conservação e de melhoramento executados por organizações de criadores portuguesas. 
As intervenções referentes ao investimento encontram-se ao abrigo do artigo 73.º do Regulamento (UE) n.º 2021/2115, pelo 
que ações dessa natureza não se enquadram nesta intervenção (artigo 70.º do mesmo Regulamento). 
Relativamente aos montantes de apoio é de salientar que os montantes tiveram um acréscimo face ao atual quadro de apoio.  
Esta intervenção tem como beneficiários elegíveis as “Organizações associativas que tenham a seu cargo a gestão de livros 
genealógicos e Entidades públicas ou privadas ou parcerias destas nos apoios à conservação e melhoramento de recursos 
genéticos animais”, pelo que não tem restrições para os agricultores que recebem o eco regime A.3.1 - Agricultura biológica.  
 
C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais (dentro da C.1.2 - Manutenção da atividade agrícola em zonas com 
condicionantes): Esta intervenção está dirigida para a questão do abandono agrícola e não da intensificação agrícola. Esta 
intervenção é cumulável com a Intervenção Agricultura Biológica.   
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C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura (dentro da C.1.2 - Manutenção da atividade agrícola em zonas com condicionantes): A 
diferenciação entre área condicionada do tipo 2 e do tipo 3 resulta dos custos de oportunidade muito superiores, nas áreas 
que poderiam beneficiar do regadio do Alqueva, caso não se situassem em Rede Natura. Os agricultores nessas áreas têm de 
continuar a realizar olivais tradicionais tendo outros agricultores muito próximas que, por estarem fora da rede Natura, 
podem realizar olivas superintensivos, que beneficiam do regadio do Alqueva. Esta intervenção é cumulável com a 
Intervenção Agricultura Biológica.   
 
O cálculo dos montantes unitários dos apoios das intervenções agroambientais foram calculados de acordo com o disposto 
no n.º 4 do artigo 70.º do Reg.UE n.º 2021/2115 de 6 de dezembro, o qual determina que os montantes de pagamento são 
calculados com base nos custos adicionais incorridos e na perda de rendimentos resultante dos compromissos assumidos, 
tendo em conta as metas fixadas. Esses pagamentos são concedidos anualmente e podem também cobrir os custos de 
transação. Acresce-se ainda que a avaliação das perdas de rendimento foi realizada com recurso à consulta de especialistas, 
recolha de informação junto de produtores, e a informação proveniente de sistemas de informação da responsabilidade do 
MAA, nomeadamente a RICA, tendo sido utilizada a informação disponível mais atualizada; 
A forma de pagamento dos olivais tradicionais sujeitos a adensamentos com árvores com idade inferior a 30 anos será 
detalhada em sede do respetivo diploma nacional que estabelecerá os requisitos dos apoios; 
A proposta da criação dum apoio para vinha do enforcado corresponde a proposta de nova intervenção que não pode ser 
acolhida nesta fase; 
Esta intervenção visa apoiar as culturas permanentes tradicionais em regime de sequeiro, uma vez que nestes sistemas 
privilegiam-se as variedades e as práticas tradicionais de cultivo, que estão melhor adaptadas às condições edafo-climáticas 
das regiões alvo de apoio. Existem outras intervenções no âmbito de Desenvolvimento Rural que se destinam a apoiar os 
olivais com menos de 30 anos, o rejuvenescimento dos olivais (investimento) e as superfícies que apresentam áreas afetas a 
vegetação arbustiva, como é o caso do «Mosaico Agroflorestal». Quanto à questão dos apoios para os muros em pedra posta 
(sustentação e divisórias), o PEPAC apresenta apoios no âmbito quer dos ecorregimes, quer dos investimentos não-
produtivos; 
No campo 1 da ficha da intervenção C.1.1.2.2 encontram-se descriminados todos os concelhos e/ou freguesias que são 
elegíveis para o apoio às «Culturas Permanentes tradicionais» e para o «Douro Vinhateiro». O requisito de «agricultor ativo» 
apenas se aplica aos Pagamentos Diretos. Apenas é possível a candidatura aos apoios às superfícies (1º e 2º Pilar) das parcelas 
que se encontrem devidamente identificadas no Sistema de Identificação do Parcelário; 
Nenhuma das freguesias do Mogadouro estão consideradas na área geográfica do apoio às «Culturas permanentes 
Tradicionais»; 
O Apoio ao «Douro Vinhateiro» não tem escalões de pagamento. O apoio é pago em função do comprimento de muro de 
sustentação em bom estado em função da área elegível; 
Compete à Autoridade de gestão a gestão e operacionalidade das intervenções de investimento, nomeadamente os 
«Investimentos Não Produtivos»; 
As acumulações serão detalhadas em sede do diploma nacional que irá estabelecer os requisitos das intervenções 
agroambientais; 
Criação de apoio à «Vinha Velha» não é coerente com a estratégia nacional e comunitária de reconversão das superfícies de 
vinha. Acresce-se que a intervenção C.1.1.2.2 destina-se a apoiar a paisagem tradicional do Douro Vinhateiro reconhecida 
pela UNESCO, por forma a apoiar os beneficiários no esforço de manutenção desta paisagem, em que a idade da vinha e se 
a mesma é mecanizada ou não, não são considerados condições de acesso ao apoio; 
Observação referente ao menor impacto ambiental da utilização de herbicidas no controlo da vegetação herbácea quando 
comparada com o controlo mecânico do solo carece de sustentação científica e não é comprovada por todos os estudos 
científicos publicados sobre esta matéria. Acresce-se que o controlo da vegetação herbácea é possível através de outros 
meios mecânicos para além da mobilização do solo, incluindo-se a possibilidade do recurso do pastoreio para controlo da 
mesma; 
Ao apoiar os sistemas tradicionais de culturas permanentes de sequeiro, o PEPAC está a apoiar a preservação das variedades 
frutícolas tradicionais, contribuindo assim para a manutenção da biodiversidade doméstica. Acresce-se ainda que estes 
sistemas fazem uso de práticas tradicionais, adaptadas às condições de cada região, que regra geral estão em harmonia com 
os habitats em que se inserem; 
Os Estados Membros são obrigados a utilizar na monitorização e avaliação do PEPAC os indicadores comuns de 
contexto/impacto, resultado e realização conforme disposto no Anexo I do Reg. EU n.º 2021/2115, de 6 de dezembro, não 
sendo permitidas quaisquer adaptações ou alterações quer á sua denominação, quer à sua metodologia, pelo que se toma 
boa nota das sugestões referentes às alterações a introduzir nos indicadores de resultado e de realização desta intervenção; 
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Intervenções do EIXO C  
A sugestão da inclusão da proteção do património cultural e arqueológico nos objetivos desta intervenção são redundantes, 
uma vez que, o PEPAC, nas Normas da Boas Condições Agrícolas e Ambientais já estabelece a obrigação de “manutenção de 
património arqueológico de interesse público”, a qual se aplica a todas as intervenções pagas à superfície (SIGC). 

Artºs 73-74  -  Investimentos, incluindo investimentos em sistemas de irrigação 

C.2.1.1 - Investimento Produtivo Agrícola - Modernização 

C.2.1.2 - Investimento Agrícola para Melhoria do Desempenho Ambiental 

C.2.1.3 - Investimentos Não Produtivos  

C.2.2.2 - Investimento produtivo Jovens Agricultores 

C.3.1.1 - Investimento produtivo Bioeconomia – Modernização 

C.3.1.2 - Investimento na Bioeconomia para Melhoria do Desempenho Ambiental 
Ponderação intervenções C2. 
Os beneficiários elegíveis aos apoios no eixo B são distintos dos beneficiários elegíveis aos apoios do eixo C, os primeiros 
correspondem a Organizações de Produtores e os segundos correspondem a agricultores em nome individual ou em 
sociedade; 
Comentário relativo aos instrumentos financeiros e modernização não tem enquadramento numa intervenção cujo objetivo 
é contribuir 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 mitigação e 
adaptação às alterações climáticas; 
A intervenção C.2.1.3 já contempla apoios ao investimento associados à intervenção D.2.4 e D.2.5; 
Em sede de diploma nacional que estabelecerá os requisitos desta intervenção será acautelada a do acesso aos apoios das 
entidades gestoras dos baldios; 
A gestão da abertura de concursos é uma questão operacional e a dotação atribuída a esta intervenção teve em consideração 
a taxa de execução da intervenção análoga no quadro anterior; 
Toma-se boa nota da sugestão de concursos exclusivos para os agricultores que praticam Agricultura Biológica; 
Relativamente à sugestão de incluir o apoio à aquisição de “biochar” para as tipologias de investimento dirigidas para a 
proteção do solo, considera-se que se devem privilegiar e incentivar o uso dos resíduos da atividade agrícola em detrimento 
dos produtos externos á atividade agrícola, deve-se promover a economia circular e a reutilização e reciclagem dos 
subprodutos da atividade agrícola. 

C.3.2.1 - Florestação de terras agrícolas e não agrícolas 

C.3.2.2 - Instalação de sistemas agroflorestais 

C.3.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 
C.3.2.4 - Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos climatéricos   

adversos ou de acontecimentos catastróficos 

C.3.2.5 - Promoção dos serviços de ecossistema 

C.3.2.6 - Melhoria do valor económico das florestas 

C.3.2.7 - Gestão de Fauna Selvagem 

C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais (artº 70 REG PEPAC). 
Ponderação C.3.1.1 a C.3.2.8 
A diferenciação das taxas de apoio têm em consideração o tipo de beneficiário, sendo majorado o apoio dos investimentos 
promovidos por entidades coletivas, bem como a localização da exploração, sendo majorados os apoios realizados em regiões 
de montanha, cujos custos unitários são mais elevados. 
No tocante à descriminação negativa de beneficiários por não terem constituídas/abrangidas no local das suas parcelas, ZIF, 
AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. A pontuação mais elevada que é atribuído às 
candidaturas integradas em ZIF prende-se com o objetivo de estimular a gestão coletiva dos espaços florestais. Todavia, na 
publicação dos concursos a ponderação atribuída às entidades coletivas poderá ser ajustada de acordo com as situações em 
concreto. 
Os indicadores de resultado foram definidos pela EU e são comuns a todos os Estados Membro. 
C.3.2.1 - Florestação de terras agrícolas e não agrícolas. Não se vislumbra a vantagem de substituir o período de rotação de 
20 anos, que se encontra em aplicação, para um período de 16 anos. 
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C.3.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos As intervenções previstas visam, justamente, proteger as 
florestas contra os agentes bióticos e abióticos. (internalizado correção da gralha, substituindo Planos por Programas.) 
C.3.2.6 - Melhoria do valor económico das florestas Não se vislumbra a vantagem de substituir o período de rotação de 20 
anos, que se encontra em aplicação, para um período de 16 anos. Pondera-se acolher a proposta de contemplar nos apoios 
à instalação de viveiros outras espécies desde que justificadas pela sua capacidade de adaptação às alterações climáticas. 
(internalizado alteração ao texto, no sentido de acolher a sugestão apresentada.) 
C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais O valor previsto para a reconversão de 
eucaliptais é de 600,00€/ha. (internalizada correção da gralha, substituindo Planos por Programas. O valor previsto para a 
reconversão de eucaliptais será incluído no texto.) 
A transferência de verba do 2º para o 1º Pilar e a repartição da dotação global para as diversas intervenções foi uma opção 
política. 
A forma de organização dos anúncios burocrática deverá ser objeto de análise quando da implementação do programa. O 
apoio à manutenção de povoamentos existentes só por meio de uma medida silvoambiental. 
A medida "Mosaico Agroflorestal" não contempla as superfícies florestais. 
Critérios de Seleção e Majoração: A pontuação mais elevada que é atribuído às candidaturas agrupadas, designadamente 
integradas em ZIF, prende-se com o objetivo de estimular a gestão coletiva dos espaços florestais. Todavia, na publicação dos 
concursos a ponderação atribuída às entidades coletivas poderá ser ajustada de acordo com as situações em concreto. A 
majoração do apoio será idêntica para os diferentes tipos de baldios, havendo uma diferenciação nos critérios de seleção. 
(internalizado alteração ao texto que será corrigido) 
Para a intervenção C.3.2.8 é proposto aumentar os valores da ajuda à manutenção para declives elevados. A título de 
exemplo. Nos locais com declive > 25% existem situações muito diversas, o prémio pretende traduzir um valor médio. 
Sugestão específica para a intervenção C.3.2.4 é de referir que as medidas de estabilização de emergência são importantes 
para minimizar os efeitos erosivos que se registam pós-incêndio, devendo continuar a ser apoiados pelo FEADER. 
A intervenção C.1.1.2.2 está orientada para as superfícies agrícolas, enquanto os "Matos mediterrânicos" e os sobreiros em 
povoamentos mistos surgem sobretudo em superfícies florestais, pelo que careceriam de uma medida silvoambiental.        
C 3.2.1 Florestação de terras agrícolas e não agrícolas, propõe-se a remoção da ficha de intervenção do carácter 
prioritário da florestação de terras não agrícolas. Existe o propósito de privilegiar a florestação de terras não agrícolas, sem 
excluir a possibilidade de também florestar terras agrícolas. 
A majoração do apoio prevista para as AIGP prende-se com o fato destas entidades terem sido recentemente criadas, 
justificando-se um apoio mais elevado nesta fase inicial. O uso do critério "redução do abandono de terras marginais" será 
objeto de densificação na fase de implementação do PEPAC.  
C 3.2.3 Prevenção da Floresta Contra agentes bióticos e abióticos, as taxas de financiamento nas intervenções com escala 
territorial relevante refletem as taxas que atualmente são praticadas no PDR2020.    
A majoração do apoio prevista para as AIGP prende-se com o fato destas entidades terem sido recentemente criadas, 
justificando-se um apoio mais elevado nesta fase inicial. 
C 3.2.3 Prevenção da Floresta Contra agentes bióticos e abióticos, a maior parte das áreas inseridas em territórios vulneráveis 
localizam-se em regiões de montanha ou em zonas limítrofes, daí ter sido equiparado as zonas vulneráveis às regiões de 
montanha para efeitos de majoração do apoio. As áreas suscetíveis à desertificação (ASD) surgem sobretudo em zonas que 
não de montanha. Os recursos financeiros disponíveis deverão ser preferencialmente alocados às zonas onde os riscos de 
incêndio são mais elevados. Quando da publicação da legislação nacional, será identificada a cartografia usada na 
classificação das categorias de perigosidade de incêndio. 
Atento às observações apresentadas será revisto a texto da proposta de forma a clarificar e contextualizar o papel do POSF. 
(internalizado alteração ao texto revisto) 
O uso do critério "redução do abandono de terras marginais" será objeto de densificação na fase de implementação do 
PEPAC. 
C 3.2.4 Restabelecimento do potencial silvícola, a majoração do apoio prevista para as AIGP prende-se com o fato destas 
entidades terem sido recentemente criadas, justificando-se um apoio mais elevado nesta fase inicial. O uso do critério 
"redução do abandono de terras marginais" será objeto de densificação na fase de implementação do PEPAC. O POSF define 
os princípios orientadores que providenciam as bases de intervenção para uma maior eficaz aplicação das medidas de 
proteção fitossanitária que se revelem adequadas.        
C 3.2.5 Promoção dos serviços de ecossistema, o uso do critério "redução do abandono de terras marginais" será objeto de 
densificação na fase de implementação do PEPAC. A maior parte das áreas inseridas em territórios vulneráveis localizam-se 
em regiões de montanha ou em zonas limítrofes, daí ter sido equiparado as zonas vulneráveis às regiões de montanha para 
efeitos de majoração do apoio. As áreas suscetíveis à desertificação (ASD) surgem sobretudo em zonas que não de montanha.   
Face à natureza desta operação considera-se de aceitar a elegibilidade da certificação de gestão florestal sustentável em 
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áreas maioritariamente localizadas em SNAC. A inclusão como critério de seleção a certificação da gestão florestal 
sustentável, é incorporada, com incidência nas áreas maioritariamente localizadas em SNAC. 
C 3.2.6 Melhoria do valor económico das florestas, os territórios suscetíveis à desertificação têm também aqui uma 
discriminação negativa, com majoração de 5pp ao invés de 10 pp como acontece nos territórios vulneráveis. É proposta a 
harmonização desta taxa para 10 pp em ambos os casos. A maior parte das áreas inseridas em territórios vulneráveis 
localizam-se em regiões de montanha ou em zonas limítrofes, daí ter sido equiparado as zonas vulneráveis às regiões de 
montanha para efeitos de majoração do apoio. As áreas suscetíveis à desertificação (ASD) surgem sobretudo em zonas que 
não de montanha. 
Relativamente às intervenções do eixo C, é referenciado que os projetos de prevenção de pragas e doenças, ou de 
restabelecimento, não podem ter a mesma abordagem que as restantes medidas de apoio ao investimento florestal. Esta 
questão deverá ser equacionada na fase de implementação desta operação, sendo que a mesma pretende incidir em áreas 
onde o risco é reconhecido cientificamente. 
Para as intervenções do Eixo C 3.2.3 e 3.2.4 é listado um conjunto de propostas, esta deverão ser equacionadas quando da 
implementação do Programa. 
No que diz respeito às taxas e níveis de apoio (C3) é referenciado não ser razoável ter-se omitido os Agrupamentos de Baldios 
e que estes não estejam com financiamento ao nível das ZIF. As majorações previstas para as ZIF são idênticas às que estão 
previstas para os baldios. 
Nos apoios Floresta, é referenciado que as taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos, bem como 
as majorações previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de 
entidades públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. As taxas de apoio previstas estão ajustadas às diferentes situações. A 
majoração da taxa de apoio é igual para todos os baldios, havendo uma diferenciação nos critérios de seleção. 
O plano financeiro da medida C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o 
setor florestal, a dotação consignada ao setor resulta da opção política na repartição do valor total disponível para o PEPAC.  
A fixação de limiares de investimentos elegíveis por beneficiário visa uma repartição mais equitativa das verbas disponíveis 
para apoiar o setor. 
C.3.2.4, C.3.2.4 e C.3.2.6: As medidas de estabilização de emergência são importantes para minimizar os efeitos erosivos que 
se registam pós-incêndio, devendo continuar a ser apoiados pelo FEADER. 
A apresentação descrição dos custos elegíveis para cada Intervenção está ajustada a cada operação. 
A menção dos custos unitários nas diversas operações prende-se com uma exigência regulamentar em que os EM deverão 
indicar quais os custos que poderão assumir a forma de valores prefixados. A atualização dos custos unitários será objeto de 
publicação em portaria. 
Quanto à proposta de uma taxa de apoio igual para todas as Intervenções, a diferenciação das taxas de apoio têm em 
consideração o tipo de beneficiário, sendo majorado o apoio dos investimentos promovidos por entidades coletivas, bem 
como a localização da exploração, sendo majorados os apoios realizados em regiões de montanha, cujos custos unitários são 
mais elevados. 
A elaboração de um PGF, regra geral, é mais abrangente do que a sua revisão, pelo que se considera elegível a sua elaboração. 
As áreas que sejam financiadas pelo PRR para o levantamento perimetral não serão elegíveis no PEPAC. 
A regionalização das dotações será uma opção a considerar na implementação do PEPAC. De um modo geral, as áreas 
classificadas surgem como um dos critérios de seleção das candidaturas. 
Na intervenção C.3.2.2 - Instalação de Sistemas Agroflorestais OE1, é proposto estipular uma área máxima elegível. Contudo 
tal não se afigura necessário, dado que existem valores máximos elegíveis por beneficiário. 
C.3.2.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos, deve ser substituído por um apoio unitário à gestão de 
pequenos espaços florestais (apenas minifúndio) Um apoio á gestão dos territórios vulneráveis, que poderá assumir a forma 
de uma silvoambiental, não substitui os investimentos nas redes 1.ª e 2.ª de DFCI, nem o controlo dos agentes bióticos. 
C.3.2.4 - Restabelecimento da Floresta afetada por agentes Bióticos e Abióticos ou por acontecimentos catastróficos, a verba 
alocada a esta operação destina-se não somente a apoiar intervenções em áreas que venham a ser afetadas por calamidades 
ou eventos catastróficos, como também reabilitar áreas que foram afetadas por estes fenómenos em anos anteriores. 
A gestão da fauna selvagem é complementar à silvicultura, regendo-se por regras diferentes das que se aplicam às operações 
dirigidas para apoiar o setor florestal. 
As folhosas já têm uma discriminação positiva, tanto no valor do prémio como na sua duração. Tal como as áreas com declives 
> 25%, cujo apoio pretende traduzir o valor médio para as diferentes situações que ocorrem nestas áreas. Os prémios estão 
integrados num artigo diferente do investimento. 
De acordo com o Regulamento n.º 92/2014, de 25 de junho, o apoio à prevenção das florestas contra incêndios deverá ser 
orientado para as zonas com determinado grau de risco de incêndio. 
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Intervenções do EIXO C  

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  

Artº 75 -Instalação de jovens agricultores e de novos agricultores e lançamento de empresas rurais 

C.2.2.1 - Prémio instalação Jovens Agricultores 

Artº 76 - Instrumentos de gestão dos riscos 

C.4.1.1  - Seguros 

Artº 77 -  Cooperação 

C.4.2 - Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 

C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores 

C.4.3.2 - Organizações Interprofissionais 

C.4.3.3 - Assistência Técnica - Outras formas de cooperação 

C.5.1 - Grupos operacionais para a inovação 

Artº 78 - Intercâmbio de conhecimentos e divulgação de informação 

C.5.2  - Formação e informação  

C.5.3  - Aconselhamento 

C.5.4 - Conhecimento Agroambiental e Climático 

EIXO ESTRATÉGICO D -  ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA 

O Plano Estratégico contempla, para o EIXO D um total de 8 intervenções, 5 das quais relativas 

a medidas Agro-ambientais e climáticas; duas para Investimentos em irrigação e uma 

intervenção de Cooperação 2. 

 

Intervenções do EIXO D 

Artº 70 -  Compromissos em matéria de ambiente e de clima e outros compromissos de gestão 

D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais 

D.2.2 - Gestão do Montado por Resultados 

D.2.3 - Gestão Integrada em Zonas Críticas 

D.2.4  - Proteção de espécies com estatuto em superfície agrícola 

                                                             
2 Note-se que a intervenção D.1 - Desenvolvimento Local de Base Comunitária ainda terá de ser desenvolvida em função do processo de seleção dos 
Grupos de Ação Locais. O Plano Estratégico da PAC deverá ser modificado por forma a serem acrescentadas as intervenções específicas e metas em 
consonância com os objetivos gerais e específicos e respetivas necessidades identificadas no PEPAC. 

Figura 10 : Intervenções do Eixo D  
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Intervenções do EIXO D 

D.2.5 - Proteção de espécies com Estatuto e Silvo-ambientais 
Ponderação D2 
D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais: 
A inclusão dos equídeos nos efetivos pecuários elegíveis na Penada-Gerês origina grandes problemas de controlo 
A delimitação do AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs, e Vale do Côa foi corrigida, como sugerido. 
 
D.2.2 - Gestão do montado por resultados: 
Os projetos piloto de pagamentos por resultados conduzidos anteriormente na Europa forma tidos em consideração, apenas 
não se considerou essencial essa referência, que pode ser adicionada.- Os investimentos a realizar no âmbito desta 
intervenção serão feitos através das outras intervenções do PEPAC, no âmbito da operacionalização destas intervenções irá 
ser estabelecido o modo de priorizar as candidaturas relacionadas com a intervenção Montados por resultados. A 
abrangência territorial é determinada pela necessidade de assegurar a existência do apoio técnico muito exigente e que se 
considera possível assegurar, desde já, nas duas áreas previstas. A Intervenção poderá e deverá ser reformulada numa data 
posterior de modo a abranger outras áreas. 
 
Os contributos foram acolhidos na revisão efetuada à intervenção D.2.4. Relativamente aos períodos de nidificação do apoio 
à «Conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres», os mesmos serão detalhados em sede do 
diploma legal que estabelecerá os requisitos desta intervenção; 
Contributos para a operação «Proteção da águia-caçadeira» foram tomados em consideração aquando da revisão da 
intervenção D.2.4, passando a área mínima de candidatura para 0,3ha, o montante de apoio passou para 250EUR/ha e os 
concelhos de Montalegre e Vinhais foram considerados na área do apoio; 
Toma-se boa nota de sugestão de alargamento das superfícies elegíveis ao apoio à «Conservação de locais de nidificação de 
grandes aves de rapina e abutres»; 
Apenas os beneficiários que exerçam atividade pecuária é que são elegíveis ao apoio «Proteção do Lobo-ibérico», uma vez 
que o objetivo é dirimir a conflitualidade que existe entre a proteção desta espécie protegida e a atividade pecuária. Recorda-
se ainda que de acordo com a legislação nacional o abate do Lobo-ibérico é proibido. A definição de cão-de-guarda de rebanho 
será detalhada em sede de diploma legal que estabelecerá os requisitos legais desta intervenção. Esclarece-se que esta 
intervenção foi concebida em articulação com o ICNF e teve em conta todos os contributos das entidades que exercem a sua 
atividade na área do ambiente e da proteção dos habitats e das espécies, bem como as medidas previstas no PAF 2021-2027. 
O apoio à aquisição de meios de proteção dos ninhos já se encontra previsto na intervenção C.2.1.3 – Investimentos não 
produtivos. Os valores do apoio à «Proteção da águia-caçadeira foram revistos e passou para 250EUR/ha; 
Toma-se boa nota das sugestões de alteração do apoio «Proteção do Lobo-ibérico». Esclarece-se que na intervenção C.2.1.3 
– Investimentos não produtivos já se encontram previstas tipologias de investimento para apoiar os beneficiários na aquisição 
e implementação de sistemas de defesa contra o ataque de grandes carnívoros como o Lobo-ibérico. A forma de apoio da 
«Proteção do Lobo-ibérico foi reformulada passando a ser um apoio “lump sum” ao beneficiário em função do nº de cães-
de-guarda-de-rebanho e o nº de cabeças normais (CN) o beneficiário deter, sendo o montante mínimo 350EUR/beneficiário, 
quando apenas detém 1 cão-de-guarda-de-rebanho e o mínimo de 3 CN de pequenos ruminante ou de 10 CN de bovinos. 
Esclarece-se ainda que o apoio «Proteção do Lobo-ibérico» não é um apoio à superfície, não sendo exigido ao beneficiário a 
candidatura de qualquer área mínima de superfície forrageira. Toma-se boia nota da sugestão do PEPAC apoiar as restantes 
ações de proteção do Lobo-ibérico estabelecidas no PACLobo. Relativamente ao apoio da «Conservação de locais de 
nidificação de grandes aves de rapina e abutres» esclarece-se que o apoio apenas se destina a apoiar as aves de tipologia de 
nidificação arborícola, quanto à inclusão da espécie Coracias garrulus nesta intervenção, esclarece-se que a mesma decorre 
da sua identificação como espécie alvo de conservação na Medida 2.6.9. Silvo-ambiental para conservação de suportes de 
nidificação de grandes aves de rapina do PAF 2021-2027. Toma-se boa nota das sugestões para alteração do apoio à 
«Conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres». Esclarece-se que a majoração caso beneficiário 
recorra ao apoio de ONGA com atuação nas matérias da proteção da águia caçadeira é de 10% sobre o montante total do 
apoio recebido, ou seja, vai depender da área que não for objeto de produção (colheita ou ceifa/corte antecipada). As 
questões de operacionalização das intervenções não são para discussão nesta fase. Quanto às sugestões de indicadores de 
resultado, esclarece-se que todos os Estados Membros são obrigados a utilizar na monotorização das intervenções e na 
avaliação do PEPAC os indicadores comuns de contexto/impacto, resultado e de realização que fazem parte integrante do 
Anexo I do Reg. EU n.º 2021/2115, de 6 de dezembro; 
Relativamente á sugestão de inclusão das áreas de “não caça” na intervenção «Manutenção de habitats do Lince-Ibérico», 
esclarece-se que as mesmas já fazem parte da condição de acesso desta intervenção; 
Esclarece-se que a área mínima de acesso ao apoio «Manutenção de habitats do Lince-Ibérico» são 0,5ha. A estrutura de 
monitorização e avaliação do PEPAC não permite que a mesma intervenção apoie simultaneamente superfícies agrícolas 
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Intervenções do EIXO D 
como pomares e pastagens e superfícies florestais tais superfícies arbustivas, pastagens arbustivas e povoamentos florestais. 
Toma-se boa nota das sugestões de alteração e de operacionalização para todos os apoios previstos na intervenção D.2.4 e 
D.2.5. 

Artºs 73-74  -  Investimentos, incluindo investimentos em sistemas de irrigação 

D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável 

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 
Ponderação D.3.1 e  D.3.2 
O PEPAC não consubstancia um plano sectorial da rega. A taxa de apoio da intervenção é de 100% em conformidade com o 
Regulamento (EU) n.º 2021/2115. 
Cabe salientar que a regulamentação legal existente em Portugal aplicável à implantação deste tipo de infraestruturas possui 
um elevado nível de maturidade. A implantação deste tipo de infraestruturas no território assenta de forma estruturada na 
articulação de várias políticas nacionais e instrumentos de política, salientando-se, de entre outras, a da água, a de 
ordenamento do território, a de servidões e restrições de utilidade pública (incluindo ambientais, patrimoniais, etc.), a 
económica, a social, legislação e regulamentação que possui elevada informação territorial especifica. Estas infraestruturas 
têm assim de se conformar com os respetivos contratos de concessão ou TURH, títulos do foro de competência da APA ARH, 
a quem compete a implementação dos Planos de Gestão de região hidrográfica. 
Quanto à sustentabilidade, salienta-se que a política pública e os instrumentos nacionais de ordenamento do território 
integram de forma transversal e com conhecimento particular, as mais diversas matérias inerentes a cada território. 
É ainda de referenciar que as estruturas que estejam nos limiares dimensionais acima dos definidos no Regime Jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental, carecem legalmente do respetivo procedimento técnico de apoio ao projeto, procedimento 
que incorpora com forte profundidade componentes do saber mais variado aos projetos específicos e como tal aos 
correspondentes territórios e valores em presença. 
Cabe também referenciar que o âmbito da presente intervenção visa apenas a infraestruturação coletiva fora das explorações 
tendo em vista a entrega de água nas explorações de forma eficiente a uma multiplicidade de culturas e técnicas de regadio. 
Salienta-se a existência de diversas intervenções do PEPAC focadas na eficiência do regadio e no regadio de precisão. 
Refere-se que a intervenção D.3.2 visa apoiar infraestruturas que evidenciem no mínimo uma poupança potencial de 7,5% e 
uma poupança efetiva de 5%, salientando-se que todas as poupanças de maior dimensão estão contempladas na intervenção. 
Através dos critérios de seleção as candidaturas serão hierarquizadas por poupança.  
Internalizado no referencial da ficha de intervenção a referência ao património cultural e os critérios de seleção entre outros 
aspetos de pormenor. 

Artº 77 -  Cooperação 

D.1 - Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
Ponderação: 
Não está prevista abordagem multifundos, contudo os detalhes das intervenções a apoiar via abordagem LEADER dependerão 
das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) definidas pelos GAL que vierem a ser aprovadas sendo contudo de referenciar 
que estas irão assentar nas políticas de estratégias territoriais existentes, quer a nível das NUT II e III, assim como em políticas 
definidas pelas Câmaras Municipais para as realidades concelhias. 
Numa primeira fase, através de um concurso para apresentação de candidaturas, está previsto o reconhecimento dos GAL 
bem como a seleção das correspondentes Estratégias de Desenvolvimento Local.  
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EIXO ESTRATÉGICO E -  DESENVOLVIMENTO RURAL – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

O Plano Estratégico prevê, para o EIXO E um total de 47 intervenções, sendo 16 no âmbito 

agroambiental, 18 para investimento agrícola e florestal, 1 para instalação de jovens 

agricultores, 1 para Condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas, 1 para 

Desvantagens locais específicas, decorrentes de determinados requisitos obrigatórios, 4 para 

Cooperação na qual se incluiu o LEADER, 1 para Instrumentos de gestão dos riscos e 5 para 

Intercâmbio de conhecimentos e de informações. 

Ou seja, no Eixo E, com um total de 47 intervenções, 34% das mesmas são de âmbito 

Agroambiental, igual percentagem para investimento no setor agroflorestal e 32% em outras 

tipologias de Intervenções. 

 

Intervenções do EIXO E 

Artº 70 - Compromissos em matéria de ambiente e de clima e outros compromissos de gestão 

E.10.1 - Agricultura Biológica - Conversão 

E.10.2 - Agricultura Biológica - Manutenção 

E.10.3 - Curraletas e lajidos da cultura da vinha 

E.10.4 -  Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores 

E.10.5 - Conservação de Sebes Vivas para a Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais 

E.10.6 - Manutenção da extensificação da produção pecuária 

E.10.7 - Proteção de Raças Autóctones 

E.10.8 - Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas 

E.10.9 - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Animais 

E.11.1 - Compromissos silvoambientais 

E.11.2 - Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à manutenção  

E.11.3 - Florestação de Terras Agrícolas – Prémio à perda de rendimento 

E.11.4 - Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – Prémio à Manutenção 

E.11.5 - Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais – Prémio à perda de rendimento 

E.11.6 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – Prémio à manutenção 

E.11.7 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais – Prémio à perda de rendimento 

Artº 71 - Condicionalismos naturais ou outros condicionalismos locais específicos 

Figura 11 : Intervenções do Eixo E 
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Intervenções do EIXO E 

E.12.1 - Zonas afetadas por condicionantes específicas (MAAZD) 

Artº 72 - Desvantagens locais específicas decorrentes de determinados requisitos obrigatórios 

E.13.1 - Compensação em Áreas Florestais Natura 2000 

Artºs 73-74  -  Investimentos, incluindo investimentos em sistemas de irrigação 

E.3.1  - Melhoria das condições de higiene nas explorações pecuárias e bem-estar dos animais 

E.3.2 - Melhoria do ambiente nas explorações pecuárias 

E.3.3 - Captação e/ou armazenamento de água 

E.3.4 - Instalação de energias renováveis 

E.3.5 - Outros investimentos nas explorações agrícolas 

E.3.6 - Outros investimentos nas explorações pecuárias 

E.4.1 -  Apoio à Transformação, Comercialização e Desenvolvimento de Produtos Agrícolas 

E.5.1 - Infraestruturas de abastecimento de água 

E.5.2 - Infraestruturas caminhos agrícolas 

E.5.3 - Infraestruturas de eletrificação 

E.5.4 - Infraestruturas Florestais (caminhos) 

E.6.1 - Ações preventivas 

E.6.2 - Ações de restauração 

E.8.1 - Florestação de Terras Agrícolas 

E.8.2 - Implantação, regeneração ou renovação de sistemas agroflorestais - INVESTIMENTOS 

E.8.3 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais 

E.8.4 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental dos Ecossistemas Florestais - NÃO PRODUTIVO 

E.8.5 - Melhoria do Valor Económico das Florestas  

Artº 75 -Instalação de jovens agricultores e de novos agricultores e lançamento de empresas rurais 

E.7.1 - Apoio à instalação de jovens agricultores 

Artº 76 - Instrumentos de gestão dos riscos 

E.15.1 - Gestão de riscos – seguro de colheitas 

Artº 77 -  Cooperação 

E.14.1 - Cooperação para a Inovação  

E.16 - LEADER 

E.3.7 - Produção em regimes de qualidade 

E.9.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores 

Artº 78 - Intercâmbio de conhecimentos e divulgação de informação 

E.1.1 - Formação profissional e aquisição de competências 

E.2.1 - Criação de Serviços de aconselhamento agrícola   

E.2.2 - Criação de Serviços de aconselhamento florestal  

E.2.3 - Prestação de Serviços de aconselhamento agrícola 

E.2.4 - Prestação de Serviços de Aconselhamento Florestal 

A este nível, os contributos centraram-se essencialmente nos seguintes domínios: 
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• Instalação de Jovens agricultores: Revisão do valor do prémio, com 
aumento do mesmo  

• Serviços de aconselhamento: Simplificar o processo de seleção das 
entidades; 

• LEADER: Aumento do valor mínimo de 5% do FEADER para o LEADER, 
passando para 6%. 

 
EIXO ESTRATÉGICO F -  DESENVOLVIMENTO RURAL – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

 
 
 

O Plano Estratégico prevê, para o EIXO F um total de 36 intervenções, sendo 11 no âmbito 

agroambiental, 13 para investimento agrícola e florestal, 1 para instalação de jovens 

agricultores, 2 para Condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas, 1 para 

Desvantagens locais específicas, decorrentes de determinados requisitos obrigatórios, 3 para 

Cooperação na qual se incluiu o LEADER, 1 para Instrumentos de gestão dos riscos e 4 para 

Intercâmbio de conhecimentos e de informações. 

 
 
 

Intervenções do EIXO F 

Artº 70 -  Compromissos em matéria de ambiente e de clima e outros compromissos de gestão 

F.8.1 -  Apoio ao regime de Produção Integrada  

F.8.10 - Prémio à manutenção e perda de rendimento de investimentos florestais 

F.8.11 - Apoio à apicultura 

F.8.2 - Manutenção de muros de suporte de terras  

F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico  

F.8.4 - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais  

F.8.5 - Proteção e reforço da biodiversidade  

F.8.6 - Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo  

F.8.7  - Manutenção dos bardos em urze  

F.8.8  -  Compromissos silvoambientais e climáticos  

F.8.9  - Apoio à conservação e utilização de recursos genéticos agrícolas e florestais 

Artº 71 - Condicionalismos naturais ou outros condicionalismos locais específicos 

F.6.1  - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou especificas - Madeira 

Figura 12 : Intervenções do Eixo F 
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Intervenções do EIXO F 

F.6.2 - Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo  

Artº 72 - Desvantagens locais específicas decorrentes de determinados requisitos obrigatórios 

F.7.1 - Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água 

Artºs 73-74  -  Investimentos, incluindo investimentos em sistemas de irrigação 

F.1.1 - Investimento nas explorações agrícolas 

F.1.2  -  Investimento associado à instalação de jovens agricultores  

F.1.3 -  Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas  

F.1.4  - Investimento em regadios coletivos  

F.1.5 - Investimento nas acessibilidades às explorações agrícolas  

F.1.6 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola 

F.1.7 -  Investimentos não produtivos  

F.2.1 - Investimento na florestação e arborização 

F.2.2 -  Investimento e manutenção de sistemas agroflorestais 

F.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 

F.2.4 -  Investimento no restabelecimento da floresta 

F.2.5 -  Investimento na melhoria da resiliência e valor ambiental das florestas 

F.2.6 - Apoio a investimentos em tecnologias florestais  e na transformação e comercialização de produtos silvícolas 

INST Artº 75 -Instalação de jovens agricultores e de novos agricultores e lançamento de empresas rurais 

F.4.1 - Prémio à Instalação de Jovens Agricultores 

Artº 76 - Instrumentos de gestão dos riscos 

F.5.1 - Prémio de seguros de colheitas, animais e plantas 

Artº 77 -  Cooperação 

F.10.1 - Apoio à participação em Regimes de Qualidade 

F.3 - LEADER 

F.9.1 - Grupos Operacionais 

Artº 78 - Intercâmbio de conhecimentos e divulgação de informação 

F.11.1 - Formação Profissional 

F.11.2 - Ações de Informação 

F.12.1 - Criação de Serviços de Aconselhamento 

F.12.2 - Utilização de Serviços de Aconselhamento 
Ponderação: 
 

Contributo Elementos do PEPAC, em consulta, alterados pelo contributo 

Manter/Reforçar os 
montantes de apoio  
no âmbito da 
intervenção da 
Manutenção de 
atividade agrícola em 
zonas desfavorecidas 

A proposta para o PEPAC mantém uma lógica de continuidade no apoio aos agricultores visando 
a manutenção de atividade agrícola em zonas desfavorecidas, em toda a RAM. As alterações 
previstas no PEPAC no escalonamento por áreas dos níveis de apoios trarão maior equidade, 
aumentando o nível de apoio para as explorações mais pequenas, evoluindo depois de modo 
inverso com o aumento da dimensão da área das explorações, afigurando-se tecnicamente mais 
correta, respeitando o efeito de escala traduzido na redução do custo de fatores por unidade 
de área, à medida que esta aumenta, e evidenciando, assim, a grande preocupação com as 
dificuldades inerentes à prática agrícola numa região desfavorecida, como o é a RAM. 
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Intervenções do EIXO F 

Correção dos 
montantes de apoio  
no âmbito da 
intervenção 
Manutenção de 
atividade agrícola em 
zonas desfavorecidas 

A proposta para o PEPAC mantém uma lógica de continuidade no apoio aos agricultores visando 
a manutenção de atividade agrícola em zonas desfavorecidas, em toda a RAM. As alterações 
previstas no PEPAC no escalonamento por áreas dos níveis de apoios trarão maior equidade, 
aumentando o nível de apoio para as explorações mais pequenas, evoluindo depois de modo 
inverso com o aumento da dimensão da área das explorações, afigurando-se tecnicamente mais 
correta, respeitando o efeito de escala traduzido na redução do custo de fatores por unidade 
de área, à medida que esta aumenta, e evidenciando, assim, a grande preocupação com as 
dificuldades inerentes à prática agrícola numa região desfavorecida, como o é a RAM. 

Correção dos 
montantes de apoio  
no âmbito da 
intervenção 
Manutenção de 
atividade agrícola em 
zonas desfavorecidas 

A proposta para o PEPAC mantém uma lógica de continuidade no apoio aos agricultores visando 
a manutenção de atividade agrícola em zonas desfavorecidas, em toda a RAM. As alterações 
previstas no PEPAC no escalonamento por áreas dos níveis de apoios trarão maior equidade, 
aumentando o nível de apoio para as explorações mais pequenas, evoluindo depois de modo 
inverso com o aumento da dimensão da área das explorações, afigurando-se tecnicamente mais 
correta, respeitando o efeito de escala traduzido na redução do custo de fatores por unidade 
de área, à medida que esta aumenta, e evidenciando, assim, a grande preocupação com as 
dificuldades inerentes à prática agrícola numa região desfavorecida, como o é a RAM. 

Manter/Reforçar os 
montantes de apoio  
no âmbito da 
intervenção 
Manutenção de 
atividade agrícola em 
zonas desfavorecidas 

A proposta para o PEPAC mantém uma lógica de continuidade no apoio aos agricultores visando 
a manutenção de atividade agrícola em zonas desfavorecidas, em toda a RAM. As alterações 
previstas no PEPAC no escalonamento por áreas dos níveis de apoios trarão maior equidade, 
aumentando o nível de apoio para as explorações mais pequenas, evoluindo depois de modo 
inverso com o aumento da dimensão da área das explorações, afigurando-se tecnicamente mais 
correta, respeitando o efeito de escala traduzido na redução do custo de fatores por unidade 
de área, à medida que esta aumenta, e evidenciando, assim, a grande preocupação com as 
dificuldades inerentes à prática agrícola numa região desfavorecida, como o é a RAM. 

Criação de apoios 
para os jovens 
agricultores 

Na proposta de PEPAC estão disponíveis apoios para os jovens agricultores, bem como está a 
ser proposta a criação de uma nova intervenção no Programa direcionada para os 
investimentos associados aos jovens agricultores. 

A proposta PEPAC não 
permitirá dar resposta 
aos principais desafios 
que se colocam ao 
sector na RAM. 

Propostas consideradas no âmbito dos trabalhos preparatórios do PEPAC, nomeadamente em 
sede de necessidades estabelecidas no seguimento da análise swot efetuada ao sector, com 
posterior definição de várias dezenas de intervenções a visar, precisamente, a resposta aos 
desafios elencados. 
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CONDICIONALIDADE 

O quadro seguinte sistematiza, a ponderação aos comentários recebidos, apresentando-se em 

anexo a listagem detalhada dos contributos por intervenções relativas à Condicionalidade: 

PONDERAÇÃO 
Relativamente aos comentários enviados por várias entidades: 
- a designação das boas condições agrícolas e ambientais têm que estar de acordo com o que consta no Anexo III do 
Reg. 2021/2115, pelo que as propostas de alteração sugeridas não foram acolhidas; 
- acolhida a proposta de alteração à norma 6 da BCAA 8.2, relativa à salvaguarda do património cultural e arqueológico; 
- relativamente aos comentários sobre a condicionalidade social, esta é de implementação obrigatória conforme o art. 
14.º do Reg.2021/2115. 
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III ANEXO I – PUBLICITAÇÃO PÚBLICA DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA 
ALARGADA – NOTÍCIAS – IMPRENSA E REDES SOCIAIS 

 

19/11/2021 - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, do Ministério da Agricultura (Administração pública – entidade responsável pelo 
procedimento) 

PEPAC | 2.ª consulta alargada 

https://www.gpp.pt/ index.php/pepac-consulta-alargada/pepac-2-consulta-alargada 
 

19/11/2021 - REPÚBLICA PORTUGUESA / XXII GOVERNO (Administração pública nacional) 

Segunda consulta pública no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=segunda-consulta-publica-no-ambito-do-plano-estrategico-da-politica-agricola-
comum 

 

19/11/2021 - REPÚBLICA PORTUGUESA / MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (Administração pública nacional) 

Ministério da Agricultura anuncia 2ª Consulta Pública Alargada no âmbito do PEPAC 

https://agricultura.gov.pt/pt/web/agricultura/w/minist%C3%A9rio-da-agricultura-anuncia-2%C2%AA-consulta-p%C3 %BAblica-alargada-no-
%C3%A2mbito-do-pepac 
 

29/11/2021 - PRORURALMAIS – Região Autónoma dos Açores (Administração pública regional) 

PEPAC - Aberta a segunda consulta alargada do Plano Estratégico da PAC 2023-2027 

https://proruralmais.azores.gov.pt/noticias/Details/2260 

 

19/11/2021 – PRODERAM2020 – Região Autónoma da Madeira (Administração pública regional) 

PEPAC - Procedimento de consulta alargada 

https://proderam2020.madeira.gov.pt/ 

 

09/11/2021 – Rede Rural Nacional – DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Administração pública nacional) 

Plano estratégico da PAC em consulta pública a partir de segunda-feira 

https://www.rederural.gov.pt/12 -informacao/42 25-plano-estrategico-da-pac-em-consulta-publica-a-partir-de-segunda-feira 

 

29/11/2021 – DRAPALENTEJO Direção Regional de Agricultura do Alentejo (Administração pública nacional) 
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PEPAC | 2.ª consulta alargada 

http://www.drapal.min-agricultura .pt/drapal/index.php/contactos/11-divulgacao/1601-newsletter-2-2021 

 

22/11/2021 – IFAP (Administração indireta do Estado) 

PEPAC - ABERTA 2.ª CONSULTA PÚBLICA ALARGADA 

https://www.ifap.pt/noticia?assetId=26219038 

 

19/11/2021 – CAP (Confederação) 

Aberta a 2ª Consulta Pública do PEPAC 

https://www.cap.pt/noticias-cap/actividades-cap/aberta-a-2a-consulta-publica-do-pepac 

 

19/11/2021 – CNA (Confederação) 

PEPAC em Consulta Pública 

http://inforcna.pt/post/pepac-em-consulta-publica/1704 

 

19/11/2021 – CONFAGRI (Confederação) 

PEPAC 2023-2027 – Consulta alargada aberta até 8 de janeiro de 2021 

https://www.confagri .pt/pepac-2023-2027-consulta-alargada/ 

 

19/11/2021 – Agricultura e Mar – Actual (Imprensa do sector agrícola) 

2ª Consulta Pública alargada no âmbito do PEPAC aberta até 6 de Dezembro 

https://agriculturaemar.com/2a-consulta-publica-alargada-no-ambito-do-pepac-aberta-ate-6-de-dezembro/ 

 

19/11/2021 – Centro de Competências de Caprinicultura (Associação) 

2ª Consulta Pública alargada no âmbito do PEPAC aberta até 6 de Dezembro 

https://caprinicultura.pt/index.php/noticias/19-noticias/375-2-consulta-publ ica-alargada-no-ambito-do-pepac-aberta-ate-6-de-dezembro 

 

22/11/2021 - Federação das Industrias Portuguesas Agro-Alimentares (Federação) 

PEPAC com nova fase de consulta 
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https://www.fipa.pt/comp etitiv idade/pepac-com-nova-fase-de-consulta 

 

19/11/2021 – Probiomadeira (Empresa privada) 

PEPAC: 2ª consulta pública alargada 

https://www.probiomadeira.eu/noticias/pepac-2a-consulta-publica-alargada/ 

 

19/11/2021 – Observador (Imprensa digital generalista de âmbito nacional) 

Ministério da Agricultura lança 2.ª consulta pública do Plano Estratégico da PAC 

https://observador.pt/2021/11/19/ministerio-da-agricultura-lanca-2-a-consulta-publica-do-plano-estrategico-da-pac/ 
 

09/11/2021 – EcoSapo (Imprensa digital generalista de âmbito nacional) 

Plano estratégico da PAC em consulta pública a partir de segunda-feira 

https://eco.sapo.pt/2021/11/09/plano-estrategico-da-pac-em-consulta-publica-a-partir-de-segunda-feira/ 

 

19/11/2021 – Voz do Campo (Imprensa digital do sector agrícola) 

Ministério da Agricultura anuncia 2ª Consulta Pública Alargada no âmbito do PEPAC 

http://vozdocampo.pt/2021/11/19/minister io-da-agricultura-anuncia-2a-consulta-publica-alargada-no-ambito-do-pepac/ 

 

19/11/2021 – Agroportal (Imprensa digital do sector agrícola) 

Ministério da Agricultura anuncia 2ª consulta pública alargada no âmbito do PEPAC 

https://www.agroportal.pt/ministerio-da-agricultura-anuncia-2a-consulta-publica-alargada-no-ambito-do-pepac/  

 

21/11/2021 – Agroportal (Imprensa digital do sector agrícola) 

Plano Estratégico da PAC 2023-2027 (PEPAC) – Consulta Pública 

https://www.agroportal.pt/plano-estrategico-da-pac-2023-2027-pepac-consu lta-publica/ 

REDE SOCIAL FACEBOOK 

IFAP 

https://x.facebook.com/ifap.ip/photos/a.209370009085497/4668896576466129/?type=3 &source=48 
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Entidade: ADAE – “Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura” Grupo: “Politica Florestal em Portugal” 
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Entidade: “Direção Regional de Agricultura do Norte” Entidade: “AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica” 

 

  

Grupo: “Agricultura de Portugal” Entidade: “Agroinveste” 
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IV ANEXO II – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES POR TIPO DE DOCUMENTO PEPAC 
SUBMETIDO A CONSULTA ALARGADA 

Siglas: RAA – Região Autónoma dos Açores | RAM - Região Autónoma da Madeira 

Entrada 
Data do 

envio Âmbito  Remetente- Nome 
Eixo 

A 
Eixo 

B 
Eixo 

C 
Eixo 

D 
Eixo 

E 
Eixo 

F 
Condicionali-

-dade 
Lógica de 

intervenção 
Plano 

Financeiro 

1 20/11/2021 Continente Particulares                   

2 24/11/2021 Continente DRAPC x               x 

3 25/11/2021 Continente CALCOB x               x 

4 28/11/2021 RAM Particulares           x     x 

5 29/11/2021 RAM Particulares           x     x 

6 29/11/2021 RAM Pessoa individual           x     x 

7 30/11/2021 Continente CAP - Confederação dos 
Agricultores de Portugal 

x x x x     x x x 

8 01/12/2021 Continente 
Vessadas - Associação para o 
Desenvolvimento Agrícola e Rural 
das Terras de Coura 

x x x x     x x x 

9 02/12/2021 Continente Associação Agricultores Nordeste 
Transmontano  x x x x     x x x 

10 02/12/2021 Continente 
IDARN - Instituto para o 
Desenvolvimento Agrário da 
Região Norte 

x x x x     x x x 

11 02/12/2021 Continente BIORAIA - Associação de 
Produtores Biológicos da Raia 

x x x x     x x x 

12 03/12/2021 Continente 

ANCOTEQ - Associação 
Nacional de Criadores de 
Ovinos da Churra da Terra 
Quente 

    x           x 

13 03/12/2021 Continente 
BADANA-Associação Nacional de 
Criadores de Ovinos da Raça Ovina 
Churra Badana 

    x           x 

14 03/12/2021 Continente APARROZ Agrupamento de 
produtores do Vale do Sado, Lda. 

x x x           x 

15 03/12/2021 Continente 
APORIZA Organização de 
produtores de arroz   x             x 

16 03/12/2021 Continente 
ANCAVE - Ass. Nac. dos Centros de 
Abate e Ind. Transformadoras de 
Carne de Aves 

x x x           x 

17 03/12/2021 Continente Pessoa individual     x             

18 03/12/2021 Continente 
Associação dos Industriais de 
Tomate x               x 
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

19 03/12/2021 Continente FEPASA - Federação Portuguesa 
das Associações Avícolas 

x x x           x 

20 03/12/2021 Continente Pessoa individual x x x           x 

21 03/12/2021 Continente 
Melbionisa – Agrupamento de 
Produtores Apícolas do Norte 
Alentejano, Lda 

x x x x     x     

22 03/12/2021 RAM Pessoa individual           x     x 

23 05/12/2021 Continente CIBIO1 – Universidade do Porto       x           

24 05/12/2021 Continente CIBIO2 – Universidade do Porto       x           

25 05/12/2021 Continente Pessoa individual x             x   

26 06/12/2021 Continente 
ANAPO - Associação Nacional dos 
Avicultores Produtores de Ovos 

x x x           x 

27 06/12/2021 Continente 
CERTIS - Controlo e Certificação, 
Lda. x                 

28 06/12/2021 Continente AOP - Associação de Orizicultores 
de Portugal 

            x x x 

29 06/12/2021 Continente Pessoa individual x x x x     x x x 

30 06/12/2021 Continente 
CADOVA - Cooperativa Agrícola do 
Vale de Arraiolos, crl. x x x x     x x x 

31 06/12/2021 Continente 
APOSOLO - Associação Portuguesa 
de Mobilização de Conservação do 
Solo 

x x x x     x x x 

32 06/12/2021 Continente+R
AA+RAM 

Pessoa individual               x x 

33 06/12/2021 RAA Contributo dos GAL dos Açores         x         

34 06/12/2021 Continente FENAREG     x x           

35 06/12/2021 Continente+R
AA+RAM 

Pessoa individual                   

36 06/12/2021 Continente Cooperativa Agrícola de Beringel, 
CRL 

x x x x     x x x 

37 06/12/2021 Continente 
ACBRA Associação dos Criadores 
de Bovinos da Raça Alentejana  x x x x     x x x 
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

38 06/12/2021 Continente AGRICERT- Certificação de 
Produtos Alimentares Lda 

x   x             

39 06/12/2021 Continente 
APROLEP – Associação dos 
Produtores de Leite de Portugal 

                  

40 06/12/2021 Continente Município de Lousada     x           x 

41 06/12/2021 RAM Grupo Parlamentar PS Madeira   x       x       

42 06/12/2021 Continente 
Associação dos Agricultores do 
Distrito de Portalegre 

x x x x     x x x 

43 06/12/2021 Continente 
CNJ – Confederação Nacional dos 
Jovens Agricultores e do 
Desenvolvimento Rural 

    x           x 

44 06/12/2021 Continente 
ANIPLA - Associação Nacional da 
Industria para a Proteção das 
Plantas 

                  

45 06/12/2021 Continente 
Associação de Agricultores do 
Campo Branco 

x x x x     x x x 

46 06/12/2021 Continente 
ANCORME – associação nacional 
de criadores de ovinos da raça 
merina 

x x x x     x x x 

47 06/12/2021 Continente Cooperativa Agrícola de Beringel, 
CRL 

                  

48 06/12/2021 
Continente+R
AA+RAM 

Pessoa individual     x           x 

49 06/12/2021 Continente 
CERSUL Agrupamento de 
Produtores de Cereais do SUL, SA     x             

50 06/12/2021 Continente 
ACRÉSCIMO - Associação de 
Promoção ao Investimento 
Florestal 

                x 

51 06/12/2021 Continente 
AFC Associação Florestal do 
Cávado     x             

52 06/12/2021 Continente AGROTEJO x x x x           

53 06/12/2021 Continente 
Associação dos Agricultores do 
Concelho de Grândola 

                  

54 06/12/2021 Continente 
Apilegre – Associação dos 
Apicultores do Nordeste do 
Alentejo 

x x x x           

55 06/12/2021 Continente Associação dos Apicultores do 
Litoral Centro 

x x x x           

56 06/12/2021 Continente Associação Florestal e Ambiental 
de Vila Pouca de Aguiar x x x x           

57 06/12/2021 Continente 
ANSEME – Associação Nacional 
dos Produtores e Comerciantes de 
Sementes 

x                 



 

 

 

 

 
  
 
 

 Pág. 41  
  
 

 

Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

58 06/12/2021 Continente Plataforma Transgénicos Fora x                 

59 06/12/2021 Continente 
Montemormel Associação de 
Apicultores do Concelho de 
Montemor-o-Novo 

x   x             

60 06/12/2021 Continente ACRIGUARDA x   x x         x 

61 06/12/2021 Continente 
Montemormel Associação de 
Apicultores do Concelho de 
Montemor-o-Novo 

x   x             

62 06/12/2021 Continente AGROMAIS                   

63 06/12/2021 Continente 
Direção Regional de Cultura do 
Alentejo     x             

64 06/12/2021 Continente 
AIHO – Associação 
Interprofissional de Horticultura 
do Oeste  

x x x x           

65 06/12/2021 Continente CONSULAI                   

66 06/12/2021 Continente Louricoop x x x x           

67 06/12/2021 Continente 
ADER-Associação de 
Desenvolvimento Rural das Terras 
do SOUSA_1 

      x           

68 06/12/2021 Continente 
Montemormel Associação de 
Apicultores do Concelho de 
Montemor-o-Novo 

                  

69 06/12/2021 Continente 
ADER-Associação de 
Desenvolvimento Rural das Terras 
do SOUSA_2 

                  

70 06/12/2021 Continente CAP - Confederação dos 
Agricultores de Portugal 

x x x x           

71 06/12/2021 Continente 
ALIP- Associação Interprofissional 
do Leite e Lacticínios     x             

72 06/12/2021 Continente 
DGPC - Direção Geral do 
Património Cultural     x             

73 06/12/2021 Continente Cooperativa Agrícola de Coimbra, 
C.R.L.                   

74 06/12/2021 Continente GlocalFaro                   

75 06/12/2021 Continente 
Associação dos Agricultores de Vila 
Franca de Xira x x x x           

76 06/12/2021 Continente CELPA – Associação da Indústria 
Papeleira 

x   x x           

77 06/12/2021 Continente Atlantigrama Lda x                 
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

78 06/12/2021 Continente COTHN, FNOP e Portugal Fresh x x x x           

79 06/12/2021 Continente Centro Pinus                   

80 06/12/2021 Continente ANPOC e ANPROMIS                   

81 06/12/2021 Continente AGRUPAmento de Alfarroba e 
Amêndoa, CRL 

x   x             

82 06/12/2021 Continente Pessoa individual                   

83 06/12/2021 Continente 
Centro de Gestão da Empresa 
Agrícola do Baixo Corgo                   

84 06/12/2021 Continente Bovisul x   x       x     

85 06/12/2021 Continente COTHN, FNOP e Portugal Fresh                   

86 06/12/2021 Continente 
Associação dos Agricultores de Vila 
do Conde x                 

87 06/12/2021 Continente 
Cidadãos pelo CEA Tavira - Centro 
de Experimentação Agrária de 
Tavira 

                  

88 06/12/2021 Continente Federação Minha Terra       x         x 

89 06/12/2021 Continente 
ACPA - Associação de Criadores de 
Porco Alentejano x   x             

90 06/12/2021 Continente ANCPA - Associação Nacional dos 
Criadores do Porco Alentejano 

x   x             

91 06/12/2021 Continente 
CAP - Confederação dos 
Agricultores de Portugal                   

92 06/12/2021 Continente 
Pasto Alentejano II Distribuição, 
Lda.                   

93 06/12/2021 Continente LEICAR Associação de produtores 
de leite e carne                   

94 06/12/2021 Continente 
UNAC - União da Floresta 
Mediterrânica 

                  

95 06/12/2021 Continente Pessoa individual                   

96 06/12/2021 Continente APF Montemuro e Paiva                   

97 06/12/2021 Continente 
FNAP - Federação Nacional dos 
Apicultores de Portugal                   
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

98 06/12/2021 Continente OPCER Lda - Organização de 
produtores cereais 

                  

99 06/12/2021 Continente 
AFLOBEI-ASSOCIAÇÃO DE 
PRODUTORES FLORESTAIS DA 
BEIRA INTERIOR 

x   x x           

100 06/12/2021 Continente 
FENALAC Federação Nacional das 
Cooperativas de Produtores de 
Leite 

    x             

101 06/12/2021 Continente MELBANDOS, Cooperativa de 
Apicultores do Concelho de Mação 

                  

102 06/12/2021 Continente ICNF, I.P. x x x x           

103 06/12/2021 Continente KS.Solutions, Lda x                 

104 06/12/2021 Continente BALADI-Federação Nacional de 
Baldios 

                  

105 06/12/2021 RAA Federação Agrícola dos Açores         x         

106 06/12/2021 Continente 
FENALAC Federação Nacional das 
Cooperativas de Produtores de 
Leite 

x                 

107 06/12/2021 Continente KS.Solutions, Lda x                 

108 06/12/2021 Continente 
ANABLE-Associação Nacional de 
Apoio à Bovinicultura Leiteira 

    x             

109 06/12/2021 Continente 
Palombar - Conservação da 
Natureza e do Património Rural x   x x           

110 06/12/2021 Continente 

APPITAD_Associação de 
Produtores em Protecção 
Integrada de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

                  

111 06/12/2021 Continente 

Associações Gestoras dos Livros 
Genealógicos das Raças 
Autóctones - ANCABRA, ANCCRAL, 
ANCRAS, APCRS, OVIBEIRA 

                  

112 06/12/2021 Continente CONFAGRI x                 

113 06/12/2021 Continente CONFAGRI   x               

114 06/12/2021 Continente Pessoa individual     x             

115 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

116 06/12/2021 Continente CONFAGRI     x             
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

117 06/12/2021 Continente CNA x x x x           

118 06/12/2021 Continente 
FILPORC Organização 
interprofissional da fileira da carne 
de porco 

x                 

119 06/12/2021 Continente 

Universidade de Évora - MED - 
Mediterranean Institute for 
Agriculture, Environment and 
Development 

x   x           x 

120 06/12/2021 Continente 
Projecto Smart Rural 21 - Aldeias 
inteligentes   x x x x x       

121 06/12/2021 Continente Pessoa individual     x             

122 06/12/2021 Continente 
AFLOeste - Associação 
Interprofissional da Floresta do 
Oeste 

x x x x           

123 06/12/2021 Continente Sonae Arauco Portugal, SA     x           x 

124 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

125 06/12/2021 Continente 
ACBM Associação de criadores de 
bovinos mertolengos 

x                 

126 06/12/2021 Continente 
ADVID - Associação para o 
Desenvolvimento da Viticultura 
Duriense 

x x x         x   

127 06/12/2021 Continente KS.Solutions, Lda     x             

128 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

130 06/12/2021 
Continente+R
AA+RAM 

AGROBIO - Associação Portuguesa 
de Agricultura Biológica x x x             

131 06/12/2021 Continente 

APPITAD - Associação de 
Produtores em Protecção 
Integrada de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

                  

132 06/12/2021 Continente ZERO - Associação Sistema 
Terrestre Sustentável  

x x x x x   x   x 

133 06/12/2021 Continente Cooperativa Terras de Sal C.R.L.  x x x x           

134 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

136 06/12/2021 Continente ANP|WWF, LPN, Palombar e SPEA x   x x           

137 06/12/2021 Continente Escola Superior Agrária do 
Politécnico de Coimbra 

    x             
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Entrada Data do 
envio 

Âmbito  Remetente- Nome Eixo 
A 

Eixo 
B 

Eixo 
C 

Eixo 
D 

Eixo 
E 

Eixo 
F 

Condicionali-
-dade 

Lógica de 
intervenção 

Plano 
Financeiro 

138 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

139 06/12/2021 Continente Pessoa individual                   

140 06/12/2021 
Continente+R
AA+RAM CNJ x x x             

141 06/12/2021 Continente Escola Superior Agrária - Instituto 
Politécnico de Coimbra 

    x             

142 06/12/2021 Continente 
Coligação Cívica – Participar no 
PEPAC  

                  

143 06/12/2021 Continente 
ACRIPINHAL, Associação de 
Criadores de Ruminantes do Pinhal x x x x           

144 06/12/2021 Continente Pessoa individual x x x x           

145 06/12/2021 Continente Pessoa individual x     x     x     

146 06/12/2021 Continente Fenazeites   x x             

147 06/12/2021 Continente Pessoa individual                   

148 06/12/2021 Continente CONFAGRI   x               

149 06/12/2021 Continente 
Associação Portuguesa de 
Criadores de Raças Selectas APCRS      x             

150 06/12/2021 Continente Pessoa individual x x x x           

151 06/12/2021 Continente 
APA Agencia Portuguesa do 
Ambiente x x x x           

152 06/12/2021 Continente CIBIO3 – Universidade do Porto       x           

153 06/12/2021 Continente Cooperativa Pingo de Leite, SRL x                 

154 06/12/2021 Continente Federação Minha Terra       x         x 

155 06/12/2021 Continente Jerónimo Martins Agro-Alimentar x                 

156 06/12/2021 Continente Pessoa individual x                 

157 06/12/2021 Continente 
AEPGA - Associação para o Estudo 
e Protecção do Gado Asinino     x             
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V ANEXO III – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES REFERENTES AO EIXO A 

 
INTERVENÇÕES 
A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base                                                
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA, CONSULAI, ICNF, CONFAGRI, CNA, ZERO, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA  

Deve haver reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de 
insucesso, quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica 
do projeto de investimento 
Duvida nas condições de acesso a este apoio. O que estava previsto seria uma (re)abertura do sistema 
para permitir a entrada de novos beneficiários, para além de Jovens Agricultores e de novos 
agricultores. Como conseguem vir novos agricultores ou explorações ampliadas 

Acesso à reserva nacional de direitos ao pagamento do apoio ao rendimento de base) 
Dentro das categorias prioritárias devem ser priorizados os agricultores cujas explorações se localizem 
nos territórios vulneráveis; 
Eliminar a obrigatoriedade do agricultor de ter submetido PU com hectares elegíveis nos anos de 2018 
a 2020, devendo o segundo item ter a seguinte redação: “Agricultor que, não detendo direitos ao 
pagamento, esteja localizado em zona vulnerável definida no âmbito da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 21/2021”. 

Nas categorias prioritárias: 
• Agricultor que, não tenha submetido pedido único e esteja localizado em zona vulnerável definida no 
âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2021; 
Nas categorias não prioritárias: 
• Agricultor que, não tenha submetido pedido único, localizados fora de zona vulnerável definida no 
âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2021. 
Estas situações deverão estar contempladas na atribuição de direitos da reserva nacional  
Não se entende a racionalidade de numa situação de pagamento único ao ha uniforme, ser mantida a 
necessidade de deter direitos a pagamento. 
Abolição com efeitos a partir de 2027 ou anos seguintes dos direitos a pagamento 
a. Convergência interna do valor dos direitos de RPB –considera-se que esta convergência não serve o 
desenvolvimento do sector, pelas razões já diversas vezes enunciadas, pelo que defende que se aplique 
apenas nos valores que são obrigatórios por aplicação do Regulamento. Em concreto que se aplique a 
85% e de uma vez só em 2026. 
b. Transferências de direitos - Deve ser introduzida uma limitação de 3 anos para as transferências de 
direitos sem terra. De forma a evitar concentração de direitos, as transferências devem ser limitadas 
em 2022. O estabelecimento dessa limitação deve ser discutido aquando da alteração da portaria n.º 
57/2015. 
i. discorda-se em absoluto que não seja permitida a transferência de direitos ao pagamento detidos por 
agricultores que beneficiam de pagamento aos pequenos agricultores 
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Prevemos que esta tipologia de apoios continuará a beneficiar de forma desproporcional quem não 
precisa, acentuando as disparidades entre grandes explorações e as pequenas e médias, e entre regiões 
– ainda que com a possível atenuação derivada da convergência interna e medidas com foco na 
equidade. 
Defende-se que esta tipologia de apoio deve ter critérios de elegibilidade que excluam as grandes 
explorações agrícolas, estipulando limites máximos para os hectares elegíveis e para a dimensão 
económica. 
Deverão ser desenhadas propostas para a transição progressiva deste esquema de apoios para 
pagamentos com base em serviços públicos prestados, nomeadamente através dos ecorregimes. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2 - Apoio Associado 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA CONSULAI AGRUPAalfarrmendoa ACPA ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
  
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Relativamente aos apoios associados à produção de cereais, parecem-nos baixos os limites anuais de 
área prevista, sobretudo quando a sua criação teve por base o baixíssimo grau de 
autoaprovisionamento nacional 
Não está previsto nenhum apoio associado à produção de porcos em regime extensivo, apesar desse 
sistema ter uma grande importância para a economia rural, e para a manutenção da paisagem numa 
grande parte do nosso território (Alentejo e Trás-os-Montes). A existência de um apoio associado 
poderia ser um importante instrumento para dinamizar este setor. 
Prevendo-se diversos apoios ligados para outras produções, tendo a vizinha Espanha mantido esse tipo 
de apoio e tendo já existido no nosso país a ajuda aos frutos de casca rija (ajuda ligada) consideramos 
de grande importância que se reequacione, de novo, um apoio ligado aos frutos secos. 
O reforço do apoio ao porco alentejano no âmbito do PEPAC deve construir-se a vários níveis: o nível do 
apoio ao porco alentejano engordado em montanheira e o nível do apoio ao sistema de produção de 
porcos extensivo em montado. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.1 - Pagamento vaca em aleitamento 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA AACampoBranco CACoimbra BOVISUL Associação dos Agricultores de Vila do Conde
 CNA ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Apoio deve manter o valor do PDR2020 
O pagamento ligado à vaca leiteira não poderá ser inferior a 150€/CN 
Nas condições de elegibilidade apenas são referidas as raças puras elegíveis e não há referência ao 
cruzamento destas raças. Consideramos que deverá ser incluída esta 
menção sob o risco de se excluir grande parte do efetivo das explorações. 
Os apoios direitos e respetivos montantes propostos, nomeadamente um novo subsídio ao milho 
silagem, o prémio por vaca leiteira e eventualmente um novo subsídio à segunda cultura (cultura de 
inverno) não se aproximam minimamente dos valores atualmente existentes, pelo que em 
consequência a quebra de rendimento dos produtores de leite será brutal e inaceitável porque não tem 
em conta a importância deste sector para a economia nacional 
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Considera-se que a existir algum corte no valor desta ajuda (comparativamente com o quadro atual), 
este só se deve aplicar às explorações com mais de 50 vacas; 
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  

Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.2 - Pagamento pequenos ruminantes 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA AACampoBranco CACoimbra BOVISUL Associação dos Agricultores de Vila do Conde
 CNA ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA  
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Aumento do valor do prémio para ovinos e caprinos, majoração do prémio em explorações leiteiras ou 
de dupla aptidão (apoio ao leite de cabra) 
Valor das ajudas deve manter-se igual ao atual quadro. 
Pagamentos ligados (milho grão, milho silagem, vaca leiteira, Ajudas ambientais -medidas 
agroambientais e ecoregimes, manutenção da palha no solo, praticas de cobertura do solo com culturas 
de cobertura semeadas, PRODI, gestão do solo, promoção da fertilização orgânica, praticas promotoras 
da biodiversidade, ecoregime bem estar animal e uso racional de antimicrobianos, melhorar a eficiência 
alimentar animal, considerações finais 
O pagamento ligado à vaca leiteira não poderá ser inferior a 150€/CN 
Nas condições de elegibilidade apenas são referidas as raças puras elegíveis e não há referência ao 
cruzamento destas raças. Consideramos que deverá ser incluída esta menção sob o risco de se excluir 
grande parte do efetivo das explorações. 
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.3 - Pagamento leite de vaca 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA APROLEP AAVFX FENALAC2 CONFAGRI_A ZERO ANPWWF, LPN, 
Palombar, SPEA Cooperativa Pingo de Leite 

Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
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As dificuldades dos produtores de leite face aos aumentos de custos e a dificuldade em refletir esses 
custos no preço de venda dos produtos são por todos conhecidos. Ao longo dos anos essas dificuldades 
pontuais forma mitigados com as ajudas ao rendimento, mas o que vemos agora em termos de RPB, 
pagamentos ligados e eco - regimes confirma as preocupações que manifestámos com perdas brutais 
nas ajudas ao rendimento dos produtores de leite. Para mitigar essa perda, propomos uma ajuda de 
200€ / animal. 
"Condições de elegibilidade" deveria ser adicionado um novo ponto: Sejam de raça de vocação «leite» 
ou resultantes de um cruzamento com uma dessas raças e que façam parte de uma manada destinada 
à produção de leite. 
No mesmo tópico, onde consta "Pertençam a uma das seguintes raças bovinas:(...)" deveria constar 
"Pertençam a uma das seguintes raças bovinas ou resultante de um dos seus cruzamentos:(...)” 
Condições de elegibilidade  
Falta referenciar algumas raças de aptidão leiteira que existem em PT, em raça pura ou em 
cruzamentos, como sejam: Frísia Portuguesa, Montbeliard, Brown Suiss, Normande, Fleckvieh, Sueca 
Vermelha.   
- Níveis e Taxas de Apoio 
 Entendemos que o valor proposto de ajuda não protege suficientemente a perda de rendimentos dos 
Produtores de Leite, uma vez que a aplicação da convergência do pagamento base causará uma forte 
redução do volume média das ajudas diretas atribuídas a este sector.  
não se compreende que o valor definido para as vacas leiteiras seja similar aos das vacas aleitantes (103 
e 113 euros/animal), quando os sistemas produtivos praticados irão sofrer consequências 
diametralmente opostas. Se no caso das vacas leiteiras, o sistema produtivo assenta em pequenas 
propriedade com pagamentos por superfície elevados e, portanto, com perdas por via da convergência 
do pagamento base, já no caso das vacas aleitantes, os sistemas de produção terão ganhos 
substanciais, ao nível da convergência, além de uma muito maior facilidade no acesso às medidas do II 
Pilar (agroambientais) e mesmo aos ecoregimes.    
Julgamos que faltam algumas raças de aptidão leiteira que existem no nosso país, em raça pura ou em 
cruzamentos Frísia Portuguesa, Montbeliard, Brown Suiss, Normande, Fleckvieh, Sueca Vermelha. 
Não se compreende que o valor definido para as vacas leiteiras seja similar aos das vacas aleitantes 
(113 e 103 euros/animal), quando os sistemas produtivos praticados irão sofrer consequências 
diametralmente opostas. 
Se no caso das vacas leiteiras, o sistema produtivo assenta em pequenas propriedade com pagamentos 
por superfície elevados e, portanto, com perdas por via da convergência do pagamento base, já no caso 
das vacas aleitantes, os sistemas de produção terão ganhos substanciais, ao nível da convergência, além 
de uma muito maior facilidade no acesso às medidas do II Pilar (agroambientais) e mesmo aos 
ecorregimes. 
O pagamento de leite de vaca (A.1.2.3) carece de uma justificação mais clara do racional da medida e 
dos seus efeitos, ainda para mais num contexto de alteração de dietas que deixam de incorporar o leite 
não transformado na alimentação diária e num contexto em que o setor revela alguma dificuldade em 
identificar e aproveitar as oportunidades em matéria de transição para o modo de produção biológica.  
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
Aumento de apoio para cada vaca leiteira 
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A.1.2.4 - Pagamento arroz 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
DRAPC-Aveiro-Magalhães Crespo BIORAIA APARROZ AOPorizicultores GlocalFaro CNA
 UEVORA_MED ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA 
Proposta nova intervenção "Apoio majorado para pagamento Arroz (A.1.2.4.1) - “Arroz no Baixo Vouga 
Lagunar” 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Existência de medida de compensação aos produtores em relação aos danos provocados pelo Javali, 
Cegonha, Lagostim e Pato-real 
‒ a duplicação do PLP ao Arroz, para 388 €/ha; 
‒ a criação de um prémio à qualidade no valor de 10 €/ton 
‒ um aumento no valor dos Pagamentos Eco-regime para as explorações da OTE Arroz para 157€/ha de 
SPE (em vez dos 140 €/ha) 
‒ a manutenção dos níveis de apoio atuais através das Medidas Agroambientais. 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
a ajuda deve ser modulada por escalões de áreas, sendo o apoio atribuído de forma degressiva. A 
comercialização via Organização de Produtores não deve ser condição de elegibilidade, mas pode 
constituir uma majoração no valor do prémio 
O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir sobre 
estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento ao arroz é de [387]€/hectare, sendo pago anualmente 
em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de [30.916] hectares. 
Considerando que em 2019 se tinha 28.833 (ha) de arroz em Portugal, no ano 2019, é difícil perceber 
como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos de abastecimento nos principais bens 
alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 
O pagamento ao arroz (A.1.2.4) carece de uma justificação mais clara do racional da medida e dos seus 
efeitos.  
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.5 - Pagamento tomate para indústria 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA, AITomate, GlocalFaro, CNA, UEVORA_MED, ZERO, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 

Ajuda unitária mantida, mas a área considerada para efeito aumentada para 15500ha, transferência de 
verbas do segundo para o primeiro pilar 

Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
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O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir sobre 
estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento ao tomate para indústria é de [360]€/hectare, sendo 
pago anualmente em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de 
[13.896] hectares. Considerando que em 2019 se tinha 14.739 (ha) de tomate para industria em 
Portugal, no ano 2019, é difícil perceber como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos 
de abastecimento nos principais bens alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 

Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.6 - Pagamento proteaginosas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA, GlocalFaro, ANPROMIS_ANPOC, UEVORA_MED, ZERO, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA. 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do 
projeto de investimento 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, 
na prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda 
é preciso fazer neste PAC. 
Pagamento Ligado a este tipo de produção de 65€/ha. 
Esta ajuda deverá apenas comtemplar as áreas dos produtores que comercializem a sua produção 
através de uma Organização de Produtores ou de Agrupamentos de Produtores Multiprodutos. 

O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir 
sobre estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento às proteaginosas é de [65]€/hectare, sendo pago 
anualmente em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de 
[15.000] hectares. Considerando que em 2019 se tinha 7.425 (ha) de proteaginosas, em Portugal, no 
ano 2019, é difícil perceber como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 
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A.1.2.7 - Pagamento cereais praganosos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA AACampoBranco GlocalFaro ANPROMIS_ANPOC CNA UEVORA_MED ZERO
 ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA  

Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Não ser condição de elegibilidade a comercialização através de Agrupamentos de Produtores 
reconhecidos, pois há agricultores que utilizam as suas próprias produções cerealiferas para 
alimentação do seu efetivo pecuário, não deixando por isso de cumprir o objetivo de "manutenção de 
um certo nível de produção específica com vista a um aprovisionamento estável". 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
Valor mínimo de 104€, mas idealmente de 110€/ha para promover a produção de cereais praganosos. 
Esta ajuda deverá apenas comtemplar as áreas dos produtores que comercializem a sua produção 
através de uma Organização de Produtores ou de Agrupamentos de Produtores Multiprodutos. 
A ajuda deve ser modulada por escalões de áreas, sendo o apoio atribuído de forma degressiva. A 
comercialização via Organização de Produtores não deve ser condição de elegibilidade, mas pode 
constituir uma majoração no valor do prémio 

Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
Este apoio associado configura-se crucial, uma vez que as leguminosas em geral possuem níveis muito 
baixos de auto-aprovisionamento, sendo também culturas estratégicas para a transição no sentido de 
dietas mais saudáveis e sustentáveis do ponto de vista ambiental. O seu papel nas rotações e 
consociações culturais também justifica um apoio específico – ainda que deva ser complementado 
com intervenções que assegurem uma crescente valorização dos preços no produtor e outras medidas 
complementares que visem a viabilidade económica dos produtores. 
Deve ser garantido que os produtos não se destinem à alimentação animal. 
Já a área total a apoiar (de 15.000 ha) parece-nos francamente insuficiente. 
Deverão ser garantidos apoios a áreas a partir da área mínima estipulada (segundo o ponto 1 do Artigo 
18º do Regulamento dos PEPAC), garantindo que apenas áreas cultivadas em consociação ou em 
rotações são elegíveis, mesmo que em áreas não contíguas. 
Deverão ser permitidas variedades tradicionais apropriadas à região de cultivo, devendo ser elaborada 
uma lista com base em recolhas etnobotânicas relevantes (e.g. Colher para Semear). 

Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
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O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir sobre 
estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento aos cereais praganosos é de [104]€/hectare, sendo pago 
anualmente em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de 
[25.000] hectares. Considerando que em 2019 se tinha 76.101 (ha) de cereais praganosos, em Portugal, 
no ano 2019, é difícil perceber como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
O incentivo à produção de cereais praganosos é também uma medida importante, devendo ser 
acompanhada a jusante com intervenções que valorizem o seu preço no produtor e a viabilidade da 
transformação em bens alimentares de primeira necessidade. 
Deverão ser apoiados apenas os cereais que tenham destino o consumo humano, com foco no trigo 
duro. Deverá ser permitido o uso de variedades tradicionais, desde que adequadas às condições 
edafoclimáticas. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.8 - Pagamento milho para grão 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA AGROTEJO CACoimbra GlocalFaro ANPROMIS_ANPOC CNA
 UEVORA_MED ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Pagamento Ligado para o milho grão de 200€/ha em 2023 que vá aumentando até 280€/ha no final do 
período de vigência do PePac 
Ajuda de 200€/ha em 2023 aumentar até 280€/ha. E apenas deverá apoiar areas dos produtores que 
comercializem a sua produção através de OPs ou de Agrupamentos de Produtores Multiprodutos. 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
Obrigação da rotação obrigatória de culturas contemple exceções, sob pena que uma muito 
considerável área de milho não possa ser semeada, agravando assim a nossa dependência neste cereal 
Pagamento Ligado para o milho grão de 200€/ha em 2023 que vá aumentando até 280€/ha no final do 
período de vigência do PePac. 
Esta ajuda deverá apenas comtemplar as áreas dos produtores que comercializem a sua produção 
através de uma Organização de Produtores ou de Agrupamentos de Produtores Multiprodutos, numa 
área estimada de 50.000ha. 
A ajuda deve ser modulada por escalões de áreas, sendo o apoio atribuído de forma degressiva. A 
comercialização via Organização de Produtores não deve ser condição de elegibilidade, mas pode 
constituir uma majoração no valor do prémio 
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O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir sobre 
estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento ao milho grão é de [200]€/hectare, sendo pago 
anualmente em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de 
[43500]hectares em 2023, [49000] hectares em 2024 e [50.000] hectares em 2025 e seguintes. 
Considerando que em 2019 se tinha 77.019 (ha) de milho grão, em Portugal, no ano 2019, é difícil 
perceber como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos de abastecimento nos 
principais bens alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
A necessidade desta intervenção carece de justificação fundamentada. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.9 - Pagamento milho silagem 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA, APROLEP, AGROTEJO, CACoimbra, GlocalFaro, AAVFX, ANPROMIS, ANPOC, BOVISUL, 
Associação dos Agricultores de Vila do Conde, FENALAC2, CONFAGRI_A, UEVORA_MED, ACBM, ZERO, 
Samuel_rodrigues6, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA, Cooperativa Pingo de Leite 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Propomos um valor igual ao milho grão - 200€ / ha; qualquer diferença de valor entre milho silagem e 
milho grão vai penalizar os produtores de leite, tanto no milho que produzem como no milho silagem 
que compram a outros agricultores, tendo que ser o produtor de leite a pagar a diferença que esse 
outro agricultor iria receber se vendesse a cultura como milho grão com um apoio superior. 
Valor de ajuda deve ser semelhante ao do milho grão 
Valor da ajuda igual ao do milho grão: ajuda de 200€/ha em 2023 aumentar até 280€/ha. E apenas 
deverá apoiar áreas dos produtores que comercializem a sua produção através de OPs ou de 
Agrupamentos de Produtores Multiprodutos. 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
Se o objetivo é o de assegurar a manutenção de um certo nível de produção para alimentação animal 
nas explorações, evitando situações disruptivas no setor do leite que conduzam ao abandono da 
atividade, o apoio não deveria ser restrito ao milho silagem, poderia ser alargado a outras culturas 
forrageiras de similar relevância para as explorações leiteiras. 
Atribuição de um valor de ajuda semelhante ao do milho grão que compense as quebras referidas. 
Esta ajuda deverá apenas comtemplar as áreas dos produtores que comercializem a sua produção de 
leite através de uma Organização de Produtores ou de Agrupamentos de Produtores Multiprodutos, 
numa área estimada de 30.000ha. 
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Sendo o objetivo deste apoio o alívio das despesas de alimentação por parte dos produtores de leite o 
requisito de efeituarem entregas de leite ou produtos lácteos será uma limitação tendo em conta que 
muitos produtores a nível nacional não são autossuficientes e dependem de outros agricultores que 
produzem milho silagem especificamente para fornecer explorações pecuárias. 
Os apoios direitos e respetivos montantes propostos, nomeadamente um novo subsídio ao milho 
silagem, o prémio por vaca leiteira e eventualmente um novo subsídio à segunda cultura (cultura de 
inverno) não se aproximam minimamente dos valores atualmente existentes, pelo que em 
consequência a quebra de rendimento dos produtores de leite será brutal e inaceitável porque não tem 
em conta a importância deste sector para a economia nacional 
Condições de elegibilidade  
Não parece razoável exigir apenas que o Produtor efetue entregas de leite, quando na Ajuda “Milho 
para Grão” se exige que “comercializem a sua produção através de Organização de Produtores 
Reconhecida”. Por uma questão de coerência, na medida “Milho para Silagem” deveria ser exigindo a 
comercialização de leite através de OP reconhecida.      
- Níveis e Taxas de Apoio 
Existe um flagrante tratamento diferenciado entre o valor desta ajuda e a atribuída ao “Milho para 
Grão”. Não existe qualquer razão atendível para que o valor da ajuda ao Milho Silagem (100€/ha) seja 
metade do proposto para o Milho Grão (200€/ha). As duas produções destinam-se a elevar os níveis 
nacionais de autoabastecimento de cereais, seja pela utilização humana ou animal.   
Não nos parece razoável neste caso exigir apenas que o Produtor efetue entregas de leite, quando 
importância da organização da produção é transversal aos vários setores produtivos. 
Não existe qualquer razão atendível para que o valor da ajuda ao milho silagem seja metade do 
proposto para o Milho Grão. Ambas as produções se destinam a elevar os níveis nacionais de 
autoabastecimento de cereais, seja pela utilização humana ou animal. 
O valor atribuído aos cereais praganosos, milho grão, milho silagem, arroz, tomate para industria e 
proteaginosas, permitiria aumentar em 77% da medida A.3.3 - Gestão do solo vale a pena refletir sobre 
estes pagamentos ligados. 
O montante unitário indicativo do pagamento ao milho silagem é de [120]€/hectare, sendo pago 
anualmente em função do número de hectares elegíveis, sujeito a um limiar máximo garantido de 
[30.000] hectares.  Considerando que em 2019 se tinha 71.935 (ha) de milho silagem, em Portugal, no 
ano 2019, é difícil perceber como é que estas medidas nos vão ajudar a ter níveis mínimos de 
abastecimento nos principais bens alimentares 
Dado que o grau de auto aprovisionamento de cereais em Portugal é o que mostra a tabela abaixo, é 
difícil perceber para que servem estas medidas, para além de compensar os produtores por perdas em 
outros instrumentos de apoio, o que não é justificação para receber apoios da PAC 
Não serem elegíveis apenas os agricultores que produzam milho para silagem e efetuem entregas de 
leite ou produtos lácteos, mas também produção intensiva de carne de bovino 
Os Apoios Associados que correspondem a intervenções que visam manter a atividade ou o 
abastecimento a fim de evitar perturbações nas cadeias de abastecimento, deveriam estar claramente 
estruturadas com intervenções complementares que visem restabelecer a viabilidade dos respetivos 
sectores, nomeadamente através da melhoria dos preços no produtor e a diversificação do tecido 
produtivo das regiões-alvo (devidamente identificadas e caracterizadas) procurando diminuir a 
dependência de determinado setor. É o caso dos apoios A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.3 e A.1.2.9, que 
deveriam inclusivamente possuir âmbitos territoriais diferenciados. Estas intervenções não são 
adequadas sem que se incorporem estas considerações.  
Condições de elegibilidade - São elegíveis ao pagamento ao milho silagem, os agricultores que 
detenham uma superfície mínima elegível igual ou superior a [1] hectares, que produzam milho para 
silagem e efetuem entregas de leite ou produtos lácteos. 
Deve ler-se: 
Condições de elegibilidade - São elegíveis ao pagamento ao milho silagem, os agricultores que 
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detenham uma superfície mínima elegível igual ou superior a [1] hectares, que produzam milho para 
silagem para a manutenção de um certo nível de produção para alimentação animal nas explorações de 
carne integradas em regimes de qualidade e leite 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.1.2.10 - Pagamento multiplicação sementes certificadas       
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
BIORAIA, ANSEME, GlocalFaro, ZERO, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA  
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores como forma de redução do risco de insucesso, 
quantas vezes determinado pela inviabilidade financeira e não pela rentabilidade económica do projeto 
de investimento 
Inclusão de tremocilhas no grupo das espécies Forrageiras 
Alargamento da área para 4.000 hectares 
Os apoios deviam ser dados por produção e não por hectare, senão os apoios à pequena agricultura, na 
prática, não vão diferir muito da gestão adotada em AB e PRODI, nem marcar a diferença que ainda é 
preciso fazer neste PAC. 
Deve este apoio incidir sobre agricultores que façam a multiplicação/seleção de sementes tradicionais, 
tendo em conta as recolhas etnobotânicas relevantes. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.2.1 - Pagamento aos Pequenos Agricultores                                             
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CALCOB, CAP GlocalFaro CCEATavira CONFAGRI_A CNA ZERO ANPWWF, LPN, 
Palombar, SPEA  
Definir valores de dimensão para pequenas explorações (até 10 ou 15 ha) ou valores de ajudas para 
uma pequena exploração (ajudas até 10.000 Euros) 
Introduzem escalões neste regime- 500 euros para explorações com dimensão até 1 hectare, 850 euros 
para explorações com dimensão até 2 hectares e 1050 euros para explorações com mais de 2 hectares- 
com efeitos a partir de 2023, sem que seja apresentada qualquer fundamentação para tal decisão. 
Aplicação simultânea do Regime da Pequena Agricultura em flat rate e do Pagamento Redistributivo. 
Muitos dos seus potenciais beneficiários, com efeito, não recolheram dela qualquer benefício (já 
assegurado dentro do RPA), sendo que no PEPAC se incorre no mesmo erro. Na verdade, nem sequer 
foi equacionada, para o futuro, a possibilidade de aplicação da derrogação - prevista no artigo 26º do 
Regulamento PEPAC - à obrigação de alocação de 10% do envelope dos pagamentos diretos ao 
Pagamento Redistributivo, se os Estados-membros demostrarem que o mesmo fim é atingido através 
de outros instrumentos do 1º pilar. 
A descrição desta intervenção é retórica e não fundamenta a opção tomada. 
Em suma, a informação fornecida é impercetível e fica muito aquém da necessária para fundamentar as 
decisões tomadas. 
É importante dar ainda uma palavra à Agricultura Familiar que passa a branco neste PEPAC e caminha 
par-a-par com a pequena agricultura 
A ajuda à pequena agricultura depende do histórico e do cadastro. Metade dos agricultores em 
Portugal não têm histórico, por isso não vão receber um cêntimo desta medida. Este aspeto é 
marcante. 
Alerta-se que com a transformação dos apoios aos modos de produção sustentável (PRODI e ABIO), em 
ecorregimes, os agricultores que adiram ao Pagamento aos Pequenos Agricultores ficam excluídos dos 
apoios à PRODI e ABIO. 
Este regime deve ser flexibilizado, com a possibilidade de entradas e saídas anuais, e com um valor de 
1250€ (máximo permitido pelo Regulamento). Não deve haver escalonamento das ajudas e as 
alterações introduzidas deverão ser no sentido do aumento das ajudas e não da sua redução. Os 
escalões e valores propostos representam uma redução em 50% do valor da ajuda (comparando com a 
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ajuda prevista para 2022) para as explorações com menos de 1ha. Não se pode ignorar o facto dos 
agricultores que aderirem ao RPA ficarem impedidos de aceder a todas as outras ajudas diretas. 
Não deverão ser elegíveis beneficiários detentores de áreas superiores a 20 ha. 
O valor do apoio anual deve ser significativamente maior, sob o prejuízo de não constituir um fator de 
atratividade suficiente para conseguir atingir os seus objetivos. A própria alocação de 319,6 M€ parece 
indiciar a existência de margem suficiente para robustecer estes apoios e induzir melhorias no 
rendimento dos pequenos agricultores. 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.2.2 - Apoio Redistributivo Complementar   
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CNA ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA  

Concorda-se com o aumento dos valores deste regime, no entanto considera-se que o valor mais baixo 
deve começar nos 120€. Em concreto propõe-se que até 5ha: 230€/ha; de 5 a 20ha 120€/ha; 
Não há uma fundamentação adequada da forma de cálculo dos níveis de apoio. 
A.3.1 - Agricultura Biológica (Conversão e Manutenção) 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APARROZ Jorge Ferreira CERTIS AGRICERT ANIPLA AFAAGUIAR AIHO
 GlocalFaro ATLANTIGRAMA CCEATavira ANCPA UNAC FNAP PALOMBAR
 APPITAD1 CONFAGRI_A Samuel_rodrigues1   CNA ADVID
 AGROBIO APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA CNJ 
O prémio proposto é na generalidade das medidas, insuficiente para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Introdução de medidas como a agricultura biológica (Eixo A – A.3.1.) e a produção integrada (Eixo A – 
A.3.2.), antigas medidas agro-ambientais, numa linha de Ecorregimes plurianual, será um retrocesso no 
processo de melhoria e eficiência produtiva, preservação do ambiente e rendimento do agricultor 
Permitir que em cada ano haja a possibilidade de novos agricultores em AB se poderem candidatar às 
ajudas 
Assistência por técnicos reconhecidos (em lista oficial) independentemente de trabalharem em 
organizações de produtores, associações ou empresas de consultoria e sem atividade de venda de 
fatores de produção 
Apoio à plantação de sebes em bordadura com árvores e arbustos que sirvam em simultâneo para 
reduzir o risco de deriva de pesticidas e para aumentar a biodiversidade e a limitação natural das 
pragas; 
Proibição dos pesticidas mais tóxicos e mais persistentes na PRODI 
Obrigatoriedade de análises do solo anuais (a sumária com o teor de matéria orgânica) para avaliar a 
evolução do carbono do solo 
Compromissos: 
• Registar em plataforma eletrónica os dados relevantes para digitalização e partilha. E que a partilha 
dessa informação, seja alargada aos Organismos de controlo e 
certificação (OC), no normal desenrolar das suas atividades (OPERACIONALIZAÇÃO) 
• Registar em plataforma eletrónica os dados relevantes para digitalização e partilha - A AGRICERT 
como organismo e certificação tem constatado ao longo de todos estes anos de aplicação destas 
medidas, que, não obstante as situações reiteradas, os incumpridores continuam a receber as ajudas 
agroambientais. 
Sugerimos que, anualmente, aquando da formalização do Pedido Único, seja obrigatório efetuar o 
upload do certificado de conformidade que atesta o cumprimento da regulamentação/normas pelo 
operador. 
Os níveis de apoio indicativos para Agricultura Biológica são consideravelmente mais elevados do que 
os níveis de 
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apoio indicativos para PRODI, o que, para além de beneficiar um modo de produção em detrimento de 
outro não 
traduz o desejo de equidade que se pretende na escolha do agricultor 
Incluir a apicultura 
Não fica claro como é que a conversão para MPB (que é um período mínimo de 3 anos) pode assentar 
na lógica de Ecoregime. 
Não se prevê a inclusão do efetivo pecuário de suínos em regime extensivo. Sendo as pastagens 
permanente, sob-coberto de montado, elegíveis à medida, a inclusão dos porcos extensivos trataria 
importantes sinergias. Não seria possível? 
Agricultura biológica deveria, também, receber muito mais montante de apoio do que aquele que 
recebe. Não difere muito do montante destinado aos PRODI e é (ou deveria ser) efetivamente um 
modo de produção bastante diferente. 
Não entendemos porque razão as plantas aromáticas permanentes e o olival tradicional foram 
esquecidos e os frutos frescos de sequeiro são discriminados negativamente quando comparado com o 
montante destinado aos frutos frescos de regadio. Esta tática perverte as necessidades e os desafios 
que enfrentamos relativamente ao consumo de água. 
Não achamos correto de igual modo que se considere como agricultura biológica áreas agrícolas de 
prados, montados, etc, que depois contém gado que é produzido de forma convencional ou não 
biológica. Este é mais um esquema de práticas pervertidas que visam única e exclusivamente a 
obtenção de mais apoios sem efetivamente produzir em modo de produção biológico. 
Para que seja viável o Modo de Produção Biológico, em particular nas culturas do arroz será necessário 
que, na introdução das culturas de rotação nas terras sistematizadas para arroz, não haja perda dos 
montantes de apoio anual. 
Como exemplo, em afolhamento de 5 anos, permitir até 2 anos de culturas de rotação sem quebra dos 
apoios, sendo mantida a cultura do arroz anualmente em, pelo menos, 3/5 da área. Essa medida teria, 
ainda, impacto significativo na redução do consumo de água. 

Apoio aos frutos frescos de sequeiro não os discriminando quando comparado com o apoio dado aos 
frutos frescos de regadio. Esta tática perverte as necessidades e os desafios que enfrentamos 
relativamente ao consumo de água. 
Incorreto que se considere como agricultura biológica áreas agrícolas de prados, montados, etc, que 
depois contêm criação de gado que é produzido de forma convencional ou não biológica. Um esquema 
de práticas pervertidas que visam única e exclusivamente a obtenção de mais apoios sem efetivamente 
produzir em modo de produção biológico. 
Considerar a lande do sobreiro e bolota da azinheira como frutos secos e deste modo incentivar a sua 
produção, mantendo a densidade arbórea compatível com a designação de montado de sobro ou 
azinho através das boas práticas florestais 

No quadro relativo aos níveis de apoio, nas pastagens permanentes apenas estão explicitadas “As 
superfícies forrageiras em sobcoberto de sobreiro para produção de cortiça utilizadas para pastoreio 
são consideradas para efeitos de pagamento neste grupo de culturas” devendo ser incluídas igualmente 
as superfícies forrageiras de sobcoberto de azinheira e/ ou povoamentos mistos. 
Inclusão da apicultura nos apoios a conceder à conversão para a Produção Biológica ou a sua 
manutenção nesse modo de produção, considerando que os apicultores sofrem uma perda de 
rendimento em resultado dessa adoção. 
1. Está em falta a informação acerca da cumulação de apoios que identifique potenciais restrições ou 
possibilidade de cumulação de apoios entre diferentes medidas;  
2. É negativo a diminuição dos montantes do apoio, de forma generalizada para os diferentes tipos de 
cultura, no âmbito da manutenção em MPB, em relação à PAC anterior; 
3. Esta medida deve ser acompanhada de outras que promovam o desenvolvimento do mercado para 
os produtos biológicos, estimulando a procura, bem como de outros que permitam desenvolver o 
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conhecimento e a inovação, de modo a responder a uma capacitação proporcional à maior procura de 
conversão para este modo de produção. 

Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 

Alerta-se que com a transformação dos apoios aos modos de produção sustentável (PRODI e ABIO), em 
ecorregimes, os agricultores que adiram ao Pagamento aos Pequenos Agricultores ficam excluídos dos 
apoios à PRODI e ABIO. 
Compromissos  
Manter, durante o período de retenção, a exploração com um nível de encabeçamento de animais, de 
bovinos, ovinos e caprinos, em pastoreio, do próprio ou de outrem expressos em Cabeças Normais (CN) 
por hectare (ha), igual ou inferior a: 
Justificação Esclarecer que espécies estão englobadas no cálculo do encabeçamento e por quem são 
detidas. 
Deter formação específica homologada em agricultura biológica para o compromisso da conversão em 
Agricultura Biológica. No caso de início de atividade compromisso em agricultura biológica pode 
concluir esta formação específica até final do mês de setembro do primeiro ano de adesão ao modo de 
produção biológico.  
Justificação Clarificar na legislação que a formação específica homologada só é pré-exigida para o 
compromisso da Conversão em AB. Não existem condições para formar todos os candidatos à medida 
em tempo útil. 
Forma do apoio  
As áreas forrageiras e os animais são pagos se se verificar um encabeçamento mínimo superior a de 0,2 
CN de animais identificados no SNIRA, do próprio, em pastoreio por ha de superfície forrageira. Quando 
se verifiquem situações de seca extrema ou severa reconhecidas pelas autoridades nacionais 
competentes, este valor passa para um mínimo de 0,1 CN por hectare de superfície forrageira. 
Justificação Para uniformização e clarificação. 
Majorações  
O nível de apoio é majorado se o beneficiário recorrer a assistência técnica prestada por técnicos 
inscritos na Lista de Técnicos com formação regulamentada em Agricultura Biológica (DGADR), 
mediante contrato de prestação de serviços celebrado com associações de agricultores, organizações 
de produtores ou cooperativas, através de contrato a submeter no âmbito do Pedido Único, sendo o 
montante total do apoio majorado em 15%, não podendo o valor da majoração ser inferior a [250] EUR 
nem superior a [1750] EUR. 
Justificação Só faz sentido fazer um contrato de assistência técnica com associações de agricultores, 
organizações de produtores e cooperativas. 
O nível de Apoio ser majorado em 5% se existir animais candidatos de raças autóctones utilizar vegetais 
inscritos Catálogos Nacionais de Variedades 

Esta intervenção deve ter um carácter anual pelo que deve estar inserida no eixo C e não no eixo A. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
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Sendo estas medidas um eco-regime, apenas fará sentido se as mesmas obrigarem a compromissos 
plurianuais, nunca inferiores a 5 anos. Caso tal não seja possível, entendemos que esta medida deverá 
ser integrada nas Intervenções Agroambientais (Art.º 65). 
No que respeita à majoração do apoio no caso de o beneficiário recorrer a assistência técnica prestada 
por técnicos inscritos na lista de técnicos com formação regulamentada, somos da opinião de que se 
deverá manter a definição atual da portaria nº 25/2015, ou seja, que o beneficiário recorra a assistência 
técnica mediante contrato de prestação de serviços celebrado com associação de agricultores ou 
cooperativas, ou no limite que, o valor da majoração seja superior no caso do contrato de Assistência 
Técnica ser celebrado com associação de agricultores ou cooperativa. 
Somo ainda da opinião que os valores mínimos e máximos desta majoração deverão ser atualizados, 
permitindo uma compensação pelos custos verdadeiramente incorridos com a prestação de assistência 
técnica, aumentados pela necessidade de um acompanhamento mais próximo ao agricultor no âmbito 
da revisão do normativo da produção integrada, atualmente em discussão. 
Relativamente à Conversão, não é referido como os agricultores biológicos que estão em conversão, e 
que em média têm um período atribuído de 2 a 3 anos, têm garantido o apoio durante estes anos. 
Não é percetível como estipulado o montante anual em € a atribuir à Conversão e à Manutenção. Quais 
os indicadores usados para calcular estes valores? Que meta é pretendida atingir com este apoio? Qual 
a meta em área da SAU em Agricultura Biológica para Portugal? 
Falta uma linha de apoio à Conversão para a Produção Biológica das áreas de Frutas e Hortícolas (B.1?) 
Esta Intervenção deverá obrigar a compromissos plurianuais, pois somente desta forma será possível 
assegurar os benefícios agronómicos e ambientais da mesma. Acresce ainda que para a conversão à 
Agricultura Biológica são necessários três anos 
Caso não seja possível que esta Intervenção tenha compromissos plurianuais de 5 anos, entendemos 
que a mesma deverá ser integrada nas Intervenções Agroambientais 
Compromissos 
o No caso de inicio de atividade em agricultura biológica a formação deveria poder ser concluída até 
Dezembro do primeiro ano e não Setembro; 
o Os suínos e equídeos deverão ser elegíveis para efeitos de encabeçamento forrageiro. 
Majorações: 
o Entendemos e apoiamos as majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente 
quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação 
adequada. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada para integrar este tipo de apoios com a 
condicionalidade 
Como é que os agricultores biológicos que estão em conversão, e que em média têm um período 
atribuído de 2 a 3 anos, tem garantido o apoio durante estes anos. 
Não é percetível como estipularam o montante anual em € a atribuir à Conversão e à Manutenção. 
Quais os indicadores usados para calcular estes valores? Que meta é pretendida atingir com este apoio? 
Qual a meta em área da SAU em Agricultura Biológica para Portugal? 
A.3.2 - Produção Integrada PRODI - Culturas Agrícolas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP, IDARN, APARROZ, Jorge Ferreira, APOSOLO, AGRICERT, ANIPLA, AGROTEJO, Plataforma 
Transgénicos Fora, CACoimbra, GlocalFaro, ANPROMIS_ANPOC, CCEATavira, ANCPA, PALOMBAR, 
APPITAD1, CONFAGRI_A, CNA, ZERO, ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA, POLITECNICO_COIMBRA, 
Cooperativa Pingo de Leite 
Produção Integrada no atual PDR2020, nomeadamente para os agricultores, esta Medida merece uma 
referência especial. Era expectável que o novo normativo da Produção Integrada fosse mais exigente 
que o atual. O que não era esperado era que o novo normativo agora proposto, a poucos dias da 
consulta pública e já após a apresentação da Medida, fosse de tal forma restritivo que colocasse em 
causa a adesão ao modo de Produção Integrada e ao respetivo apoio. Acresce que alguns dos requisitos 
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incluídos no normativo estão previstos em outros apoios propostos na Arquitetura Verde, impedindo 
que os agricultores que adiram ao apoio à Produção Integrada possam deles beneficiar. 
Para a CAP esta situação retira flexibilidade ao sistema e independentemente dos motivos que estejam 
na sua origem, não é aceitável, ou compreensível. 
Complexidade da medida da Produção Integrada que no programa atual abrange um número tão 
significativo de agricultores, mas que, em virtude do normativo desenhado, irá condicionar a sua 
adesão pela impossibilidade de dar resposta a tantos compromissos- problema que já ocorreu no 
PRODER; pelos prémios propostos que são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar 
devidamente os beneficiários pelos compromissos associados 
Aposta no pagamento distributivo como forma de corrigir assimetrias na distribuição dos apoios e 
assegurar o processo de convergência nacional, majorando exclusivamente as explorações que 
disponham de dimensão abaixo da média nacional e acabando com o atual modelo que torna elegível a 
esse pagamento os primeiros hectares de qualquer exploração independente da respetiva dimensão 
Introdução de medidas como a agricultura biológica (Eixo A – A.3.1.) e a produção integrada (Eixo A – 
A.3.2.), antigas medidas agro-ambientais, numa linha de Ecorregimes plurianual, será um retrocesso no 
processo de melhoria e eficiência produtiva, preservação do ambiente e rendimento do agricultor 
Atualização de regras para uma produção integrada ambientalmente sustentável 
Grande exigência e a não permissão de práticas culturais alternativas poderá limitar a adesão à medida, 
identificando dificuldade de responder a: Drenagem do solo - obrigatoriedade das valas e camalhões 
serem orientados segundo as curvas de nível; proibição de instalação de culturas em solos onde não 
seja possível uma drenagem eficaz;  
Manutenção da conservação do solo - em zonas de Verões quentes e secos, manter o solo protegido 
com cobertura vegetal bem enraizada e estabilizada; obrigatoriedade da mobilização mínima ou não 
mobilização; sementeira direta; manutenção dos resíduos das culturas anteriores à superfície do solo 
ou outras técnicas; Mobilização do solo - obrigatoriedade de mobilização mínima ou não mobilização e 
de mobilizações efetuadas no sentido contrário do maior declive da parcela; Proibição de utilização de 
OGM - Organismos Geneticamente Modificados  
• Registar em plataforma eletrónica os dados relevantes para digitalização e partilha - A AGRICERT 
como organismo e certificação tem constatado ao longo de todos estes anos de aplicação destas 
medidas, que, não obstante as situações reiteradas, os incumpridores continuam a receber as ajudas 
agroambientais. 
Sugerimos que, anualmente, aquando da formalização do Pedido Único, seja obrigatório efetuar o 
upload do certificado de conformidade que atesta o cumprimento da regulamentação/normas pelo 
operador. 
• Manter, durante o período de retenção, a exploração com um nível de encabeçamento de animais, 
em pastoreio, expressos em Cabeças Normais (CN) por hectare (ha), igual ou inferior a: - 3 CN / ha 
superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 hectares de superfície 
agrícola; - 2 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha com dimensão 
superior a 2 hectares de superfície agrícola; - 2 CN / ha superfície forrageira, no caso de explorações nas 
restantes zonas desfavorecidas e nas zonas não desfavorecidas e com dimensão superior a 2 hectares 
de superfície agrícola 
Os níveis de apoio indicativos para Agricultura Biológica são consideravelmente mais elevados do que 
os níveis de apoio indicativos para PRODI, o que, para além de beneficiar um modo de produção em 
detrimento de outro não traduz o desejo de equidade que se pretende na escolha do agricultor 
O normativo apresentado é demasiado exigente, face aos valores unitários propostos 
As regras de produção devem ser alteradas de forma a respeitarem os fundamentos científicos da 
mesma e a contribuírem para atingir os três primeiros objetivos quantificados da estratégia “Do Prado 
ao Prato”, já aprovada pelo Parlamento Europeu, i) Reduzir em 50% o uso e o risco de pesticidas 
químicos de síntese até 2030; ii) Reduzir em 50% o uso dos pesticidas mais tóxicos até 2030; iii) Reduzir 
a lixiviação (perdas e consequente poluição das águas superficiais e subterrâneas) dos nutrientes dos 
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adubos em pelo menos 50%, assegurando, entretanto, a manutenção da fertilidade do solo. E tendo um 
apoio em “Ecorregime” também deve cumprir os objetivos da estratégia “Biodiversidade”. 
Simplificação do normativo e revisão dos valores do apoio, sob pena de se regredir em todo o trabalho 
efetuado ao longo dos últimos anos 
Na medida da Produção Integrada deveria ser proibida a aplicação de herbicidas, se não não faz sentido 
as medidas propostas de conservação do solo e biodiversidade 
A medida não inclui Plantas Aromáticas Permanentes, o que também é de lamentar 
Através dos PRODI os OGM vão continuar a ser autorizados na agricultura nacional e a beneficiar, ainda 
que indiretamente, de subsídios de âmbito ambiental, o que é um contrassenso total. 
Às exigências de densidade mínima por parcela acabam por estimular a agricultura intensiva por via dos 
PRODI, o que em áreas sensíveis e reservas naturais ou com existência de paisagens culturais se torna 
absolutamente insustentável e danificado. 
Mediante a escassez de água e a seca estrutural da região do Algarve, mas também de todo o país, é 
para nós inadmissível que mais uma vez se estejam a beneficiar culturas de regadio em detrimento de 
culturas de sequeiro, quando comparadas as diferenças nos montantes atribuídos a um e a outro tipo, 
diferenças na ordem dos 30%. 
Basicamente a tabela deveria funcionar ao contrário. No primeiro escalão do PRODI, por exemplo, os 
frutos frescos de regadio ao invés de receberem 552€ por hectare deveriam ser 396€ por hectare. Já os 
frutos frescos de sequeiro ao invés de receberem 396€ por hectare deveriam receber 552€ por hectare. 
Os PRODI não deveriam de todo ser apoiados com estes valores, pelo que os mesmos deveriam baixar. 
O normativo apresentado é em nossa opinião demasiado exigente, face aos valores unitários propostos. 
Deste modo e dada a importância desta medida para os produtores nacionais de cereais e para o nosso 
país, sugerimos a simplificação dos critérios exigidos e a revisão dos valores apresentados, 
Mediante a escassez de água e a seca estrutural da região do Algarve, mas também de todo o país, é 
inadmissível beneficiar culturas de regadio em detrimento de culturas de sequeiro, quando comparadas 
as diferenças nos montantes atribuídos a um e a outro tipo de produção, diferenças essas na ordem dos 
20% a 30%, quando basicamente a tabela deveria funcionar ao contrário. No primeiro escalão do 
PRODI, por exemplo, os frutos frescos de regadio ao invés de receberem 552€ por hectare deveriam 
receber 396€ por hectare. Já os frutos frescos de sequeiro ao invés de receberem 396€ por hectare 
deveriam receber 552€ por hectare. 
Os PRODI não deveriam de todo ser apoiados com estes valores em montante, pelo que os mesmos 
deveriam baixar. 
Considerar a lande do sobreiro e bolota da azinheira como frutos secos e deste modo incentivar a sua 
produção, mantendo a densidade arbórea compatível com a designação de montado de sobro ou 
azinho através das boas práticas florestais 
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1. Falta descrição sobre a cumulação de apoios, para identificação de potenciais restrições ou 
possibilidades de cumulação de apoios entre diferentes medidas. 
2. Falta explicar-se quais são as alterações decorrentes da revisão deste modo de produção pela 
DGADR. A anterior proposta do GPP, apresentada em vários slides disponibilizados ao público, referia 
um ecorregime designado “Agricultura Sustentável” (e que a DGADR confirmou ser a nova medida de 
PRODI), no entanto, neste documento foi substituído pelo ecorregime PRODI - Culturas Agrícolas 
(apesar de na tabela referente ao nível de apoio continuar a constar a designação “Produção Agrícola 
Sustentável”). Apenas houve um recuo na designação da medida ou também no próprio conceito e 
regras aplicáveis? As condições de acesso e os compromissos mencionados na ficha de intervenção não 
denotam nada de diferente em relação ao regime de PRODI em vigor na anterior PAC; 
3. O que é que motiva o apoio ser superior para os produtos de regadio em relação aos de sequeiro? É 
que se por um lado com regadio há custos acrescidos os aumentos de produtividade geram maiores 
receitas, sendo que o balanço final resulta em rendimentos superiores. A adoção do novo modo de 
produção gera assim uma tão forte queda de receitas sobre as produção em regadio? 
4. Propõe-se reduzir o âmbito do conjunto de agroquímicos de síntese permitidos em PRODI. 5. Propõe-
se que a utilização de inseticidas do grupo dos reguladores de crescimento de insetos (RCI’s) seja 
considerada luta química e não uma alternativa. 
6. Deve definir-se o compromisso de que, sempre que não houver alternativa, se opte por RCI’s, 
herbicidas e inseticidas com pouca persistência. 
7. Na redação atual desta intervenção não se evita que os OGM continuem a ser autorizados na 
agricultura nacional e a beneficiar, ainda que indiretamente, de subsídios de âmbito ambiental. 
8. As normas da PRODI em Portugal autorizam a utilização de pesticidas como o inseticida 
organofosforado clorpirifos (que afeta o sistema nervoso dos insetos e o das pessoas) e os inseticidas 
neonicotinóides (extremamente tóxicos para abelhas e para outros insetos polinizadores) e também os 
herbicidas à base de glifosato. Nesta redação da intervenção, estes produtos químicos tóxicos parecem 
continuar a ser autorizados na PRODI e a beneficiar, ainda que indiretamente, de subsídios de âmbito 
ambiental.  
9. Para que a PRODI possa ser de facto um modo de produção sustentável propõe-se que:  
· Os pesticidas mais tóxicos para a fauna auxiliar importante na limitação natural das pragas, não 
possam ser aplicados (como já acontecia antes de 2014);  
· Os pesticidas mais tóxicos para as abelhas e para outros insetos polinizadores não possam ser 
aplicados;  
· Os pesticidas mais tóxicos para o aplicador e para o consumidor, nomeadamente com toxicidade 
crónica grave (cancro, desregulação hormonal, e outras doenças de difícil cura), não possam ser 
aplicados;  
· O herbicida glifosato não possa ser aplicado;  
· Os adubos químicos de síntese azotados de libertação rápida não possam ser aplicados. 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
Alerta-se que com a transformação dos apoios aos modos de produção sustentável (PRODI e ABIO), em 
ecorregimes, os agricultores que adiram ao Pagamento aos Pequenos Agricultores ficam excluídos dos 
apoios à PRODI e ABIO. 
Esta intervenção deve ter um carácter anual pelo que deve estar inserida no eixo C e não no eixo A. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 



 

 

 

 

 
  
 
 

 Pág. 64  
  
 

 

Entendemos que esta Intervenção deverá obrigar a compromissos plurianuais, pois somente desta 
forma será possível assegurar os benefícios agronómicos e ambientais da mesma; 
Caso não seja possível que esta Intervenção tenha compromissos plurianuais de 5 anos, entendemos 
que a mesma deverá ser integrada nas Intervenções Agroambientais; 
As áreas de pastagem permanente deverão ser consideradas como elegíveis a alvo de apoio nesta 
Intervenção; 
Será necessário esclarecer se a PRODI poderá ser cumulativa com outras intervenções, nomeadamente 
os Regimes Ecológicos Promoção da Fertilização Orgânica e Práticas Promotoras da Biodiversidade, bem 
como as Medidas Agro-Ambientais Enrelvamento, Sementeira Direta e Uso Eficiente da Água; 
Caso este Ecorregime não possa ser cumulativo com outras Medidas, entendemos que os montantes de 
apoio à Produção Integrada deverão ser aumentados num valor proporcional aos novos compromissos 
assumidos, que não poderão ser acumulados 
Compromissos 
o No caso de inicio de atividade em produção integrada a formação deveria poder ser concluída até 
Dezembro do primeiro ano e não Setembro; 
o Os suínos e equídeos deverão ser elegíveis para efeitos de encabeçamento forrageiro. 
Majorações 
o Entendemos e apoiamos as majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente 
quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação 
adequada. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada. 
Integrar este tipo de apoios com a condicionalidade. 
Normativo demasiado exigente. 
A.3.3 - Gestão do Solo 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CACoimbra UNAC OPCER ICNF APPITAD1 CNA UEVORA_MED
 ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA POLITECNICO_COIMBRA1  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Ambição de atingir 25% das necessidades da cultura em azoto de origem orgânica e reduzir o fosforo e 
o potássio em 50%, ser considerado um apoio de 150€/há e não os 50€/há propostos 
Encabeçamento mínimo de 0,2 CN/ ha não é suportável, mesmo em situações de ausência de seca 
extrema ou severa, por uma parte substancial dos territórios situados em zonas vulneráveis à 
deserificação, dada a elevada heterogeneidade dos solos e microclimas a nível nacional. Propõe-se a 
adoção de 0,1 CN/ha como valor mínimo elegível de encabeçamento. É necessário clarificar o 
enquadramento das pastagens em sobcoberto. 
Mobilização reduzida deve ser considerada como uma alternativa muito válida e altamente 
recomendável 
O solo deve ser entendido como reserva de biodiversidade e não apenas como um recurso e estas 
intervenções devem integrar o objetivo Estratégico 6 OE6, e nesse sentido devem ser integradas as 
necessidades COE6N2, N 4 e N5. 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
Introduzir um escalão intermédio até aos 50ha 
O valor dedicado à gestão do solo é ainda apenas 13,4% do valor para pagamentos ligados (692 M€). O 
solo é o recurso base da atividade agrícola, pelo que não se entende esta distribuição. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada 
Integrar este tipo de apoios com a condicionalidade. 
A.3.3.1 - Maneio de Pastagem Permanente 
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CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO AGRICERT AACampoBranco ACPA ANCPA ICNF APPITAD1
 CONFAGRI_A UEVORA_MED Smart Rural 21 APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, 
Palombar, SPEA POLITECNICO_COIMBRA1  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Entende-se que o compromisso de, em operações de re-sementeira da pastagem permanente, dever 
recorrer a métodos de Sementeira Direta é demasiadamente exigente, e inaplicável em várias 
situações, podendo levar a uma fraca adesão ao Ecorregime. 

Nas condições de acesso é indicado: 
O nível de apoio é majorado se o beneficiário recorrer a assistência técnica prestada por técnicos 
inscritos na Lista de Técnicos com formação adequada, sendo o montante total do apoio majorado em 
15%, não podendo o valor da majoração ser inferior a [250]€ nem superior a [1750]€.  
Deve ser indicado com a maior brevidade qual a formação que consideram adequada para as entidades 
formadoras/prestadoras de serviços se prepararem para dar resposta às solicitações necessárias, 
durante o ano de 2022. 
Considerar como área útil para as ajudas as áreas classificadas de "pastagem permanente arbustiva" 
como área forrageira, essenciais para a biodiversidade. 
O reforço do apoio ao porco alentejano no âmbito do PEPAC deve construir-se a vários níveis: o nível do 
apoio ao porco alentejano engordado em montanheira e o nível do apoio ao sistema de produção de 
porcos extensivo em montado. 
Permitir o pastoreio com porcos alentejanos com ou sem outras espécies pecuárias entrando no cálculo 
de todas as espécies presentes para o encabeçamento final, majorando a utilização de várias espécies 
pecuárias pela sua complementaridade para um aproveitamento mais eficaz dos recursos 
A ficha deve ser mais orientativa as práticas a utilizar (sementeira direta e gestão de pastoreio). 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
CA 
O nível de apoio é majorado se o beneficiário recorrer a assistência técnica prestada por técnicos 
inscritos na Lista de Técnicos com formação adequada, sendo o montante total do apoio majorado em 
15%, não podendo o valor da majoração ser inferior a [250]€ nem superior a [1750]€. 
Não se percebe muito bem a pertinência desta majoração, dado que se os técnicos não tiverem, 
reconhecidamente, formação adequada para realizar a assistência técnica, não parece que o agricultor 
deva receber dinheiro do erário público para essa assistência técnica. 
Compromissos 
o Os equídeos deverão ser elegíveis para efeitos de encabeçamento forrageiro; 
o Nas zonas de montanha deverá existir a exceção para a ressementeira por outros meios que não 
exclusivamente sementeira direta. 
Majorações 
o Em termos de outros majorações defendemos um acréscimo de 25% para as raças autóctones dentro 
do “solar” da raça; 
Entendemos e apoiamos as majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente 
quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação 
adequada. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada para 
Olhando para as fichas de intervenção dos ecorregimes ou MAA não se consegue 
estabelecer qualquer relação de complementaridade entre uns e outros (a única relação evidenciada é 
com a 
condicionalidade). 
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Integrar este tipo de apoios com a condicionalidade 
A.3.3.2 - Promoção da Fertilização Orgânica 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO APROLEP AGROTEJO CONSULAI GlocalFaro
 ANPROMIS_ANPOC CCEATavira ANCPA APPITAD1 CONFAGRI_A CNA
 Samuel_rodrigues4 ADVID APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
 POLITECNICO_COIMBRA1 Cooperativa Pingo de Leite  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
. Valor de apoio deve situar-se em 150€/ha 
. AB34a clarificação das condicionantes constantes da legislação portuguesa, em termos da fertilização 
orgânica, para os agricultores em sementeira direta e mobilização na linha, que não devem ser 
impedidos de efetuar este tipo de fertilização se assim o desejarem e por lhe atribuírem benefícios. 
Nestes casos, e uma vez que os agricultores referidos não procedem a mobilizações de solo, o 
enterramento efetuado pelo semeador deve ser considerado suficiente, uma vez que os fertilizantes 
orgânicos são aplicados antes da instalação das culturas. 
Esta medida é importante porque engloba não apenas a redução da utilização de adubos químicos mas 
também a valorização dos efluentes pecuários. O valor proposto é claramente insuficiente, ainda mais 
quando a área das explorações leiteiras é muitas vezes limitada. Propomos o valor de 150€ / ha. 
Tendo em conta o objetivo de atingir 25% das necessidades da cultura em azoto de origem orgânica, 
assim como 50% em fosforo e potássio da mesma origem, deverá ser considerado um apoio de 150€ 
por hectare 
Sejam incluídas as lamas de ETAR, devidamente tratadas e certificadas, como fonte de fertilização 
orgânica 
Na medida da gestão do solo, a promoção da fertilização orgânica é omissa nos resíduos ou 
subprodutos agrícolas, como sejam bagaços de azeitona, medronho e outros, apenas fala de resíduos 
de pecuária e biomassa florestal. É importante incluir estes e outros resíduos como as lamas das ETAR ́ s 
tratadas. 
Tendo em conta o objetivo de atingir 25% das necessidades da cultura em azoto de origem orgânica, 
assim como 50% em fosforo e potássio da mesma origem, deverá ser considerado um apoio de 
150€/ha, sob pena desta medida não atingir o impacto desejado 
Na medida da gestão do solo, a promoção da fertilização orgânica é omissa nos resíduos ou 
subprodutos agrícolas, como sejam bagaços de azeitona, medronho e outros, apenas fala de resíduos 
de pecuária e biomassa florestal. É importante incluir estes e outros resíduos como as lamas das ETAR ́ s 
tratadas. 
Alargar ao pastoreio extensivo pois espalha por todas as parcelas, duma forma natural os resíduos 
pecuários 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
CA 
Área mínima deve ser de 0,5 ha e as ajudas devem ser atribuídas de forma modulada; 
Contributo: A majoração proposta e de acordo com o valor de 50%, poderá ser acrescida de 10% em 
incremento de 10% 
Majoração: O nível de apoio é majorado em 10% se a fertilização orgânica corresponder a mais de 50% 
da fertilização total expressa em termos de N total e em 20% se se a fertilização orgânica corresponder 
a mais de 60% da fertilização 
total expressa em termos de N total" 
Esta medida deveria apoiar todas as explorações que promovam a reutilização de subprodutos 
provenientes da produção vegetal e pecuária, como a utilização de engaço compostado, lamas de ETAR 
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da exploração, bagaço de azeitona tratado e efluentes pecuários. 
Esta intervenção poderá contribuir para um objetivo mais transversal ao que se propõe, não entendo 
porque se destina apenas à valorização de efluentes pecuários, quando poderia incentivar estas 
práticas para a valorização de outros subprodutos da atividade agrícola. 
Esta Intervenção deverá ser abrangente a todos os sectores agro-industriais, promovendo e 
incentivando práticas de valorização dos subprodutores da atividade agrícola e não somente de 
efluentes pecuários; 
Uma exploração agrícola poderá utilizar num processo de compostagem todos os subprodutos da 
própria exploração, sem necessidade de incorporar efluentes pecuários, tal como o seguinte exemplo: 
- Uma exploração que possua um Lagar de Azeite, poderá efetuar uma compostagem com todos os 
subprodutos obtidos no processo de extração, nomeadamente o bagaço de azeitona, as folhas, ás 
águas de lavagem de azeite e azeitona, aos quais podem ser adicionados outros materiais; 
- Uma exploração que possua uma Adega, poderá efetuar uma compostagem com todos os 
subprodutos obtidos no processo de extração, nomeadamente, as folhas e o engaço, aos quais podem 
ser adicionados outros materiais. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada 
Integrar este tipo de apoios com a condicionalidade, 
Aumento do apoio por ha para o triplo. 
A.3.4 - Melhorar a eficiência alimentar animal  
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ANCAVE AGRICERT APROLEP CONSULAI CACoimbra BOVISUL ICNF
 FENALAC2 APPITAD1 CONFAGRI_A APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, 
Palombar, SPEA Samuel_rodrigues7 Cooperativa Pingo de Leite  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
A medida deve ser aberta a todos os sistemas de pecuária intensiva, designadamente a avicultura. 
. A medida deve apoiar todos os sistemas de alimentação que venham a ser reconhecidos pelas 
autoridades competentes e não apenas os já existentes em 2021. 
. O valor do apoio deve ser fixado por Cabeça Normal, permitindo a aplicação automática a qualquer 
espécie animal e exploração que cumpra os requisitos técnicos e legais definidos pelas autoridades 
competentes, em cada momento. 
. Os anexos de referência a sistemas atualmente em prática devem ser eliminados, pois são contrários à 
promoção da inovação e do desenvolvimento contínuo de novas e melhores soluções devendo apenas 
condicionar a ajuda ao reconhecimento dos sistemas por parte das autoridades competentes. 
Nas condições de acesso é indicado: 
Sujeitar a implementação do plano de alimentação a regime de controlo efetuado por um organismo de 
controlo e certificação (OC) reconhecido e acreditado para o efeito pela DGADR. 
O nível de apoio é majorado se o beneficiário recorrer a assistência técnica prestada por técnicos 
inscritos na Lista de Técnicos com formação adequada, sendo o montante total do apoio majorado em 
15%, não podendo o valor da majoração ser inferior a [250] EUR nem superior a [1750] EUR. 
Deve ser indicado com a maior brevidade o que é necessário para o reconhecimento e acreditação dos 
OC´s, para que ao longo de 2022 os OC´s se preparem para dar resposta em 2023. 
Deve ser indicado com a maior brevidade qual a formação que consideram adequada para as entidades 
formadoras/prestadoras de serviços se prepararem para dar resposta às solicitações necessárias, 
durante o ano de 2022. 
As questões relacionadas com o combate às alterações climáticas e redução da emissão de gazes com 
efeitos de estufa devem ser prioritárias e a agricultura pode desempenhar um papel fundamental 
dando um contributo importante para aumentar rapidamente a a retenção de carbono no solo e 
reduzir as emissões de metano, por exemplo.  
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Propomos o valor de 50€/ animal para a incorporação na dieta das vacas de aditivos que reduzem a 
emissão de GEE.  
reforço dos valores desta medida em todos os escalões, mas sobretudo no último escalão (>100 CN). 
Deve ser considerado um apoio de 50€/ha 
Consideramos um ponto interessante e de grande importância. Porém, no de que diz respeito aos 
compromissos será importante esclarecer como é que será avaliada a redução do valor médio anual 
que o efetivo leiteiro apresenta para o teor de ureia no leite. 
O período de retenção deveria ser superior a 4 meses de forma a garantir que o efetivo pecuário não 
ultrapassa os limites propostos pelas diferentes intervenções, prevenindo os danos que o 
sobrepastoreio podes causar sobre os recursos naturais e a biodiversidade. 
Racionalidade da Intervenção (bovinos leite) 
“Maneio Reprodutivo….” - A antecipação da idade ao primeiro parto, só por si, pode ser contrária aos 
objetivos enunciados, tendo em consideração que o momento da beneficiação está mais dependente 
do desenvolvimento corporal do que da idade. De uma forma geral a beneficiação não deverá ocorrer 
antes que seja atingido um peso de cerca de 2/3 do seu peso em adulto. Há estudos que apontam para 
que a idade ótima ao primeiro parto se situe entre os 24 e os 25 meses e outros para um período mais 
alargado que se situa entre os 22 e os 24 meses. Assim, a boa utilização deste indicador depende 
fortemente do valor(es) selecionados) como limiar.   
 “Saúde Animal…”  – Pensamos que é necessário esclarecer o significado de “…crescimento do nº dias 
médios da época de lactação”. No contraste leiteiro existe um indicador que é o “número médio de dias 
de lactação”. Este indicador caracteriza a duração média das lactações (dias) terminadas naquele ano 
civil, ou num dado intervalo de tempo. Será este o indicador pretendido? Parece-nos que há que ter 
prudência quando se fala no “crescimento do nº de dias médios da época de lactação”, pois 
explorações com lactações muito longas têm normalmente associado um maneio reprodutivo 
inadequado. 
- Condições de Acesso (bovinos leite) 
Quando se refere nas “Condições de acesso” para bovinos de leite “…sujeito a contraste leiteiro com 
monitorização obrigatória dos “teores” legalmente previstos para células somáticas, ureia no leite” 
dever-se-á ter em consideração que a contagem de células somáticas é expressa em nº de células 
somática/ml*1000 e a ureia é expressa em mg/kg. Também neste ponto é referida a “contagem de 
microorganismos a 30ºC”.  As amostras de contraste leiteiro são colhidas com adição de conservante e 
por esse motivo não é feito este tipo de análise. Entendemos que este ponto deveria ser substituído 
por: “Detenha a totalidade do efetivo pecuário elegível de vacas leiteiras sujeito ao contraste leiteiro 
realizado por entidade reconhecida pela DGAV e utilizando métodos de cálculo aprovados pelo ICAR”. 
Quando são definidos os critérios de elegibilidade das vacas leiteiras é indicado no segundo travessão, 
“sejam de uma das raças bovinas indicadas no anexo ou resultantes de um cruzamento dessas raças”. 
Quem atesta essa condição? O contraste leiteiro integra os registos de beneficiações realizadas nas 
explorações no prazo de 120 dias após a sua realização, como forma de dar resposta aos normativos da 
DGAV, em vigor. Consequentemente, na identificação dos animais nascidos é validada a genealogia com 
base na informação recolhida com cerca de 5 meses de antecedência relativamente ao parto. 
No anexo – Lista de raças leiteiras, julgamos que faltam algumas raças de aptidão leiteira que existem 
no nosso país, em raça pura ou em cruzamentos, como sejam: Frísia Portuguesa, Montbeliard, Brown 
Suiss, Normande, Fleckvieh, Sueca Vermelha.   
- Compromissos (Bovinos leite) 
Não é possível uma apreciação conveniente dos compromissos, pois não faz sentido, anualmente, exigir 
uma pretensa “melhoria” adicional, mas sim a obtenção de um resultado dentro de um intervalo de 
valores ou a obtenção de um valor limiar mínimo,  de acordo com critérios de razoabilidade técnica. 
Faltam, por isso, limiares para os critérios propostos, sendo que ainda assim deixamos já alguns 
comentários sobre os mesmos:      
- “Indicador de ureia no leite” - o teor de ureia do leite não é por si só um indicador de boa gestão 
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alimentar, pois depende de vários fatores e pode apresentar uma variabilidade grande, não 
necessariamente resultante de uma má gestão da alimentação animal. Assim, o estabelecimento dos 
limares para este indicador deve ser suficientemente razoável de forma a acautelar esta realidade. 
- “ Substituição do efetivo leiteiro utilizando animais descendentes das vacas leiteiras com base no 
indicador MUN” - O MUN depende de fatores fenotípicos, ou seja, do maneio alimentar e não da 
genética dos animais. A substituição de um efetivo é efetuada utilizando os valores genéticos dos 
progenitores. Repor um animal que seja filho de uma vaca que em vida tenha baixos teores de MUN, 
não garante que este animal venha a ter baixos valores de MUN, se a exploração apresentar 
desequilíbrios nutricionais na relação da Energia com a Proteína. 
- ”…redução da idade ao primeiro parto…” - A antecipação da idade ao primeiro parto, só por si, pode 
ser contrária aos objetivos enunciados, tendo em consideração que o momento da beneficiação está 
mais dependente do desenvolvimento corporal do que da idade. De uma forma geral a beneficiação 
não deverá ocorrer antes que seja atingido um peso de cerca de 2/3 do seu peso em adulto. Há estudos 
que apontam para que a idade ótima ao primeiro parto se situe entre os 24 e os 25 meses e outros para 
um período mais alargado que se situa entre os 22 e os 24 meses. Assim, a boa utilização deste 
indicador depende fortemente do valor(es) selecionados) como limiar.  
- “ Melhorar…aumento n.º de dias época lactação…”- Parece-nos que há que ter prudência quando se 
fala no “crescimento do nº de dias médios da época de lactação”, pois explorações com lactações muito 
longas têm normalmente associado um maneio reprodutivo inadequado. 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
Inclusão dos regimes de produção semi-intensiva e extensiva nesta medida, baseando esta solicitação 
no facto de estas certificações de bem-estar animal com base no protocolo WelfareQuality®, que 
inicialmente foi desenvolvido para intensivo, serem hoje também usadas para certificar regimes semi-
intensivos e extensivos. Especificamente, através da certificação pelo selo Welfair™ da tutela do IRTA; 
Inclusão das espécies Ovinas e Caprinas na Intervenção pela sua elevada representação no mundo rural; 
Será também importante garantir que qualquer exploração que pretenda ter acesso à Intervenção e já 
esteja envolvida num processo de certificação de um ou mais produtos que tenha por base o protocolo 
WelfareQuality® ou um caderno aprovado pela DGADR, dispense mais auditorias que as contempladas 
pelo processo de certificação a decorrer. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada para integrar este tipo de apoios com a 
condicionalidade, 
Manter plano de alimentação em conformidade com dietas recomendadas por Entidade Competente 
ou caderno de especificações de regimes de qualidade reconhecido e acreditado para o efeito pela 
DGADR 
Aumento do apoio por CN. 
A.3.5 - Bem-Estar Animal e uso racional de Antimicrobianos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ANCAVE AGRICERT APROLEP ANCORME CACoimbra BOVISUL ANCPA
 PastoAlentejano FENALAC2 PALOMBAR APPITAD1 CONFAGRI_A
 FILPORC ACBM ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA Cooperativa Pingo de Leite
 Jeronimo_Martins DGAV CNRGAN 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
. A medida deve ser aberta a todos os sistemas de pecuária intensiva, designadamente a avicultura. 
. A medida deve apoiar todos os sistemas de certificação que venham a ser reconhecidos pelas 
autoridades competentes e não apenas os já existentes em 2021. 
. O valor do apoio deve ser fixado por Cabeça Normal, permitindo a aplicação automática a qualquer 
espécie animal e exploração que cumpra os requisitos técnicos e legais definidos pelas autoridades 
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competentes, em cada momento. 
. Os anexos de referência a sistemas atualmente em prática devem ser eliminados, pois são contrários à 
promoção da inovação e do desenvolvimento contínuo de novas e melhores soluções devendo apenas 
condicionar a ajuda ao reconhecimento dos sistemas por parte das autoridades competentes, tanto 
mais que a revisão da legislação comunitária que vai ocorrer em 2023 pode vir a determinar profundas 
revisões desses sistemas. 
Nas condições de acesso é indicado: detenha contrato com organismo de controlo e certificação no 
âmbito de regime de certificação em bem-estar animal, reconhecido e acreditado para o efeito por 
Entidade competente. 
Deve ser indicado com a maior brevidade o que é necessário para o reconhecimento e acreditação dos 
OC´s, para que aos longo de 2022 os OC´s se preparem para dar resposta em 2023. 
O valor orçamentado anual de 4 milhões de euros para esta medida (o que dará cerca de 10€/ animal) é 
insuficiente. Atendendo aos custos necessários para implementar estas medidas propomos 50€/ 
animal. 
As vacinas ajudam-nos a promover o bem-estar animal e reduzir a utilização de antibióticos, de forma 
preventiva. Propomos um valor de 50€/animal, tendo em conta o custo de um programa vacinal. 
Inclusão dos regimes de produção semi-intensiva e extensiva nesta medida inclusão das espécies Ovinas 
e Caprinas na medida pela sua elevada representação no mundo rural garantir que qualquer exploração 
que pretenda ter acesso à medida e já esteja envolvida num processo de certificação de um ou mais 
produtos que tenha por base o protocolo WelfareQuality® ou um caderno aprovado pela DGADR, 
dispense mais auditorias que as contempladas pelo processo de certificação a decorrer 
Esta medida não deve ser promovida com menos de 50€/CN 
Relacionado com as condições de acesso no âmbito do bem-estar animal realçamos os custos elevados 
associados a um contrato com organismo de controlo e certificação no âmbito de regime de 
certificação em bem-estar animal, reconhecido e acreditado para o efeito por entidade competente. 
Por outro lado, sobre o uso racional de antimicrobianos é importante esclarecer o que é e em que 
consiste exatamente o sistema Vet-AMNet e que implicações (custos, por exemplo) terá para o 
produtor. 
- Intervenção nos animais, “O pessoal que realiza a descorna tem que ter formação e 
competências adequadas.” – A que tipo de formação e competências se refere este 
ponto? Do nosso ponto de vista justifica-se uma pequena formação de poucas horas 
para que a pessoa se torne apta a realizar a descorna e que entenda as noções 
essenciais a esta prática. 
- Formação, “Os detentores e tratadores possuem certificado de aptidão profissional 
emitido pela DGAV relativo a “Formação em Bem-Estar Animal”.” – Relativamente a 
este certificado, quem tem um certificado de formação em Welfare Quality, por 
exemplo, emitido por uma entidade reconhecida pela DGAV, será considerado válido? 
Ainda, como é que é obtido o certificado da DGAV? Quem são exatamente os tratadores que se 
considera que têm que ter o certificado (incluí ordenhadores, por exemplo?)? 
- Procedimentos para abate de emergência na exploração – em que consiste exatamente a “Entrevista à 
pessoa(s) habilitada para efeito de occisão para verificar a sua competência.” e quem a deve realizar? 
Acrescentamos que somos totalmente a favor e consideramos até importante a avaliação e preparação 
da pessoa para o ato em questão desde que não se esteja a referir a necessidade de longas formações e 
requisitos extensos que consideramos que se tornam injustificáveis. Por isto entendemos que este 
ponto deve ser clarificado. 
Alargar o âmbito da intervenção no apoio aos regimes extensivos 
Inclusão na intervenção dos regimes de produção semi-intensiva e extensiva, e inclusão das espécies 
ovina e caprina 

Condições de acesso 
Relativamente às condições de acesso, consideramos que a condição “Detenha contrato com 



 

 

 

 

 
  
 
 

 Pág. 71  
  
 

 

organismo de controlo e certificação no âmbito de regime de certificação em bem-estar animal, 
reconhecido e acreditado para o efeito por Entidade competente”: 
- ser considerada a certificação de grupo de explorações 
- esclarecer “entidade competente”, o referencial Welfare quality deverá ser considerado como 
reconhecido 
ANEXO I – Regime de Certificação em Bem Estar Animal (pág. 57) 
Bovinos de Leite (regime intensivo): 
Propõe a substituição dos requisitos parciais identificados (Limpeza dos Animais, Condição corporal, 
Claudicação e Lesões e Doenças) pelo critério único de aprovação global (Aprovado vs não aprovado) no 
referencial adotado, por exemplo o Welfare Quality 
Não se percebe a razão, de neste caso se adicionarem exigências que excluirão a generalidade dos 
produtores. 
Não faz sentido, nem terá aplicabilidade, a aplicação parcial (de alguns requisitos) de um processo de 
certificação que se faz como um todo 
O espartilhamento do processo de certificação desvirtua e descredibiliza esse trabalho e torna 
impraticável a verificação do cumprimento de regras contrárias aos pressupostos dessa mesma 
certificação. 
Requisito “Formação”  
- “ Verificar a existência de Certificado de Aptidão Profissional relativo à formação específica emitido 
pela DGAV “- não há conhecimento da existência desta certificação de aptidão profissional em bem-
estar animal para Bovinos de leite. Será que é pretendido ser referido ter sido obtido aprovação no 
curso “Proteção dos animais nos locais de criação – bovinos e equídeos” 
Ponto 2. Uso racional de antimicrobianos  
– Condições de acesso: 
• “Estar registado no sistema Vet-AMNet, estabelecido pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar em colaboração com DGAV, com registo de toda a informação solicitada pelo sistema.” 
É proposta alteração desta condição para:   
“- Estar registado numa base de dados reconhecida pela tutela, que forneça toda a informação 
solicitada ao sistema Vet-AMNet, estabelecido pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar em 
colaboração com DGAV” 
- Compromissos: 
• “Manter o efetivo pecuário da exploração, com utilização de antimicrobianos intramamários em vacas 
secas e em vacas leiteiras, medida em mg/PCU, dentro de dois limiares de utilização de 
antimicrobianos, a serem estabelecidos pela DGAV. Os limiares estabelecidos têm em conta a média 
nacional de utilização de antimicrobianos, sendo que o limiar inferior de utilização do 1º escalão 
corresponde ao valor médio de utilização nacional e o limiar inferior do 2º escalão (mais exigente) 
corresponde a 20% do valor médio de utilização nacional.” 
• O consumo de antibióticos deve ser considerado independentemente da forma farmacêutica (não 
limitar apenas aos intramamários que apenas representam cerca de 1% da utilização total de 
antibióticos na produção animal). 
• Reduzir o consumo de antibióticos de importância crítica medindo este consumo na exploração, 
fomentando a sua substituição por antibióticos de uso prudente (grupo D).   
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1. Porque é que apenas se propõe que seja aplicado aos bovinos de leite? Não se encontra o 
fundamento para essa proposta. 
2. Estes problemas devem ser preferencialmente abordados através do reforço da legislação existente 
(i.e., normas claras e exigentes de uso de antimicrobianos e de produção e transporte de animais) e não 
através de incentivos financeiros. 
3. Sendo o número de ecorregimes previstos neste PEPAC muito limitado, os ecorregimes propostos 
deveriam responder às necessidades mais prioritárias do país. Não tendo sido efetuada a priorização 
das necessidades, de acordo com o previsto na proposta da Comissão Europeia sobre o Regulamento 
dos Planos Estratégicos da PAC, prevista na alínea e) do artigo 96 (a avaliação das necessidades deve 
incluir ”A lista de prioridades e a classificação das necessidades, nomeadamente uma fundamentação 
sólida das escolhas feitas…”), a fundamentação sobre a escolha deste ecorregime carece de 
credibilidade. Mais, grande parte da fundamentação apresentada na “Racionalidade da intervenção”, 
não consta da análise SWOT e avaliação das necessidades efetuada pelo GPP, condição essencial para 
justificar uma proposta de ecorregime. 
4. Este ecorregime deve ser suprimido do PEPAC, dando lugar a outros que respondam a necessidades 
mais prioritárias para o país, com maior alcance quanto aos impactos positivos e quanto à relevância 
para efeitos de cumprimento dos objetivos específicos ligados ao ambiente e clima, e que faça mais 
sentido abordar através de incentivos financeiros. Se se quer desincentivar abusos relacionados com o 
bem-estar animal e excessos quanto ao uso racional de antimicrobianos, a forma mais impactante de o 
fazer (em complemento a uma legislação mais exigente) seria incentivar mais os sistemas de produção 
extensiva (estes sim precisam de incentivos financeiros porque a promoção pela via da legislação seria 
muito mais complexa) que trazem também outros benefícios ambientais e climáticos. 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
Detenha exploração pecuária intensiva de bovinos ou de suínos, licenciada pelo Novo Regime de 
Exercício das Atividades Pecuárias (NREAP)” Relativamente a esta condição de acesso, entendemos que 
devem ficar salvaguardadas as situações em que a falta de licenciamento não é imputável aos 
beneficiários 
Detenha contrato com organismo de controlo e certificação no âmbito de regime de certificação em 
bem-estar animal, reconhecido e acreditado para o efeito por Entidade competente.” 
Propomos alteração da redacção para: “Participe em programa de certificação com organismo de 
controlo e certificação no âmbito de regime de certificação em bem-estar animal, reconhecido e 
acreditado para o 
efeito por Entidade competente.” 
“Cumprir as obrigações decorrentes do regime de certificação em bem-estar animal, de acordo com os 
requisitos e critérios definidos no Anexo I.” 
Propomos alteração da redação para “Cumprir as obrigações decorrentes do regime de certificação em 
bem-estar animal, de acordo com o regulamento técnico de certificação aprovado pela entidade 
competente.” 
Explorações de bovinos em extensivo serem também elegíveis. 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada para integrar este tipo de apoios com a 
condicionalidade. 
Aumento do apoio por CN. 
Inclusão dos regimes de produção semi-intensiva e extensiva nesta medida, com certificações de bem-
estar animal com base no protocolo WelfareQuality. 
Deter contrato com organismo de controlo e/ou certificação no âmbito de regime de certificação em 
bem-estar animal, reconhecido e acreditado para o efeito por entidade competente. 
Estender o âmbito da intervenção ao regime extensivo e intermédio, desde que cumpram protocolos 
de Certificação de Bem-estar Animal. 
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A.3.6 - Práticas promotoras de biodiversidade 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO AGROTEJO MONTEMORMEL_2 CONSULAI CACoimbra
 GlocalFaro ANPROMIS_ANPOC CCEATavira ANCPA FNAP ICNF
 KS.Solutions, Lda1 KS.Solutions, Lda2 PALOMBAR APPITAD1
 UEVORA_MED ADVID APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
 Cooperativa Pingo de Leite Samuel_rodrigues5  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
O valor de 10€/ha é, manifestamente, baixo, sob pena de a medida que pretende promover a 
biodiversidade nas explorações agrícolas portuguesas não se constitua minimamente interessante para 
o agricultor e os objetivos da Estratégia do Biodiversidade da UE não venham a ser atingidos em 
Portugal. 
Face às expectativas criadas em torno desta medida, o valor apresentado extremamente reduzido pelo 
que sugerimos um montante de 50€/ha. 
Não é percetível que a apicultura fique fora das ajudas desta intervenção 
Considera-se uma área recentemente instalada como uma superfície de interesse ecológica? Por 
exemplo, na plantação de uma sebe ou de uma galeria ripícola, o ano da instalação conta? 
▪ Na listagem dos ESIAE - equivalente de superfície de interesse ecológico ou ambiental, não se 
apresentam as unidades. Podemos assumir que o multiplicador encontrado é aplicado sobre a área de 
cada ESIAE? Como fazer nas estruturas lineares para as converter em área? 
▪ Como se deve interpretar o ESIAE dos “Comedouros para a fauna bravia”, são 12000 m2 por cada 
comedouro? 
▪ Podemos interpretar a “Terra com culturas intercaladas por faixas de plantas melíferas” como 
enrelvamento em culturas permanentes? 
▪ Não se compreende o significado do ESIAE dos “Ninhos e caixas de abrigo. No mínimo um conjunto de 
5 ninhos”. Quando se apresenta o valor de 2000, isso trata-se de um exemplo? O que significa um 
conjunto de 5 ninhos? É na exploração ou num raio de 20 metros? 
Contributos: 
O valor dos serviços dos ecossistemas aumenta com a conectividade das superfícies, não só dentro da 
exploração, mas também entre explorações. A medida não valoriza esta questão. Poderia ser 
encontrada uma forma de valorizar as áreas que estão conectadas, por exemplo, através de um plano 
local e/ou regional que permitisse tornar este instrumento ainda mais interessante. 
▪ O valor do apoio está adequado para a valorização das superfícies existentes, mas dificilmente o será 
para a construção de novas superfícies. Deveria existir uma diferenciação entre a construção e a 
manutenção de estruturas, podendo a construção de novas estruturas só ser beneficiada se integrada 
em estruturas com conectividade a outras existentes e mediante o desenvolvimento de um plano (ou 
de outro instrumento que possa ser validado) 
▪ A aplicação da medida não parece de fácil execução, o que pode comprometer a sua aplicação. Desde 
logo, pelo trabalho de SIG envolvido, que parece estar do lado do agricultor e a terminar na 
identificação das superfícies existentes. Caso este seja o caso, deveria existir uma forma de financiar 
esse esforço; caso contrário haverá muita relutância em fazê-lo. 
▪ A medida considera a Floresta ao abrigo da “Florestação de Terras Agrícolas” financiada pelo FEADER 
como elegível, mas é omissa quanto ao aproveitamento de regeneração natural do sobro ou azinho, 
que podia ser valorizada mediante um regime de pousio ou mediante a utilização de protetores 
específicos, no caso de sistemas agro-silvo-pastoris. Todas as medidas que promovam a regeneração 
natural dos montados devem ser adotadas. 
Ser considerado um apoio de 50€/há e não os 15€/há propostos 
Os montantes de apoio apresentam-se baixos ou muito reduzidos para o nível e natureza de critérios 
exigidos, para 
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os custos e fatores de produção implicados, tendo como contrapartida os serviços prestados ao 
ecossistema ou em última instância à humanidade por esta prática tão fundamental, como é a 
apicultura. 
Face às expectativas criadas em torno desta medida, o valor apresentado parece-nos extremamente 
reduzido pelo que sugerimos um montante de 50€/ha. 
 A Apicultura é fundamental e sustentável mas não vê uma medida concreta apresentada neste PEPAC 
Aumentar o valor do apoio por ha tendo em conta as elevadas condicionantes legais e ambientais. 
Esta medida é apresentada como promovendo a Apicultura, mas não apoia apicultores (ou sequer os 
envolve). 
As paisagens rurais, com as suas matrizes agrícola ou florestal, mosaico paisagístico e corredores de 
conetividade ecológica, têm sofrido uma quase constante perda de funcionalidade ecológica e de 
valores naturais e culturais em consequência de processos de simplificação, de uniformização e de 
degradação relacionados com as atividades humanas nos domínios da agricultura e da silvicultura. 
A destruição do mosaico de paisagens, a redução da diversidade, da conectividade funcional e da 
complexidade dos ecossistemas, a progressiva artificialização do território, a delapidação de recursos, a 
fragmentação de habitats e o aumento do efeito barreira, muitas vezes associados aos usos, às 
ocupações e às atividades agrícolas e florestais, tornam premente a conservação e o fomento de 
infraestruturas verdes que contrabalancem e compensem a excessiva artificialização do território, a 
perda de biodiversidade, a desvalorização da qualidade da Paisagem e que possam contribuir para a 
criação de um Continuum Naturale. 
Decreto n.º 4/2005, Convenção Europeia da Paisagem, assinada em Florença a 20 de outubro de 2000, 
de 14 de fevereiro. 
Na categoria de “lagoas ou charcas sem revestimento” deverão ser incluídos os charcos temporários 
mediterrânicos. 
Áreas ou Elementos com interesse ecológico ou ambiental, devem ser mais densificados especificando 
as espécies autóctones nos elementos vivos. Não deveriam ser consideradas para efeitos de 
pagamentos as situações de ocorrência de espécies exóticas invasoras. 
A utilização do descritor “plantas melíferas” não deverá ser considerado por ser de difícil aferição. 
A designação de “comedouros para a fauna bravia” deverá ser substituída por campos de alimentação 
de Aves Necrófagas (CAAN - nomenclatura da DGAV).  
As valas de drenagem/rega sem revestimento deverão conter elementos vegetais significativos que 
justifiquem o seu interesse para a biodiversidade. 
Os fatores de ponderação deveriam ser revistos no sentido da menor ponderação, particularmente os 
relacionados com pousios e culturas intercaladas e ninhos e caixas ninho. 
A redução da ponderação, deveria reduzir o mínimo a percentagem na entrada da medida (7%). 
Consideramos, ainda, e em linha com os objetivos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2021, 
de 22 de março, que seria importante a valorização da atividade agrícola que promova a 
descontinuidade de manchas florestais em territórios vulneráveis (conforme Decreto-Lei n.º 28-A/2020, 
de 25 de junho), contribuindo, entre outros, para reduzir o risco de fogos rurais. Com efeito, de acordo 
com diversos estudos, a existência de agricultura no território de floresta, é o fator mais importante 
para proteger a floresta dos incêndios rurais, funcionando como verdadeira barreira aos incêndios. A 
proteção da floresta existente permite prestar um serviço de ecossistema, por proteção do stock de 
carbono, para além do contributo para a biodiversidade e proteção do solo. 
Neste sentido, e apesar de poder merecer a abertura de uma nova intervenção, consideramos que 
estes objetivos podem ser integrados na intervenção A3.6. 
Não estamos de acordo com a condição de acesso "Deter direito a pagamento a título do regime de 
apoio base para a sustentabilidade" agricultores sem direitos a pagamento e com explorações fora dos 
territórios vulneráveis definidos pela Portaria n.º 301/2020, de 24 de dezembro, não se enquadrando 
nas situações prioritárias propostas para atribuição de direitos da reserva, dificilmente conseguirão 
obter direitos da reserva nacional. O acesso a esta intervenção deve ser alargado a todos os agricultores 
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que recorram a outras ajudas do 1º e 2º Pilares e que tenham áreas e/ou elementos de interesse 
ecológico na sua exploração. 
Não concordância com a condição de acesso "Deter direito a pagamento a título do regime de apoio 
base para a sustentabilidade", ou seja, que este ecorregime não seja regido pelas condições de acesso 
dos demais ecorregimes previstos. 
1. Encontram-se em falta, para além das previstas, alguns elementos com interesse ecológico que 
comprovadamente contribuem para a promoção da biodiversidade. Por exemplo, faltam considerar-se 
algumas opções que permitam estabelecer a conetividade entre habitats (para além das galerias 
ripícolas já previstas). Deveriam inclusive ser promovidos incentivos à escala da paisagem 
(nomeadamente através de candidaturas coletivas). 
2. Para além da promoção dos elementos com interesse ecológico poderiam ser incentivadas 
operações, no âmbito da atividade produtiva, que promovessem a biodiversidade (p.ex., rotação de 
culturas, incentivadas através de majorações ao apoio). 
3. O valor do apoio é muito baixo (10 €/ha). Este baixo incentivo condenará certamente a medida a uma 
baixíssima adesão. 
4. Devem ser contemplados incentivos a operações como rotação de culturas, culturas de cobertura do 
solo, redução de pesticidas sintéticos, uso de fertilizantes orgânicos, mobilização do solo mínima ou 
inexistente, boas práticas de gestão animal, diversificação de culturas, controlo de espécies invasoras, 
medidas preventivas de pragas e doenças. 
5. Devem ser considerados elementos com interesse ecológico, tais como corredores ecológicos e 
pomares tradicionais. 
6. No que respeita “Caracterização das Áreas ou Elementos com interesse ecológico ou ambiental e 
respetivo equivalente de superfície de interesse ecológico ou ambiental (ESIAE)”, nomeadamente os 
“Ninhos e caixas de abrigo inseridos ou nos limites de parcelas elegíveis (terra arável, culturas 
permanente ou pastagens permanentes).” Não é claro se estas também são caixas-abrigo para 
morcegos. Se forem direcionadas também a este grupo faunístico, será importante acrescentar a 
palavra “morcegos” ou “quirópteros” se não estiver a ser contemplado este equipamento também para 
quirópteros, propõe-se que seja acrescentado um novo ponto contemplando estes equipamentos. 
Será essencial que todas as majorações para a Assistência Técnica indicadas nos Ecorregimes só possam 
ser aplicadas, quando a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com 
formação adequada 
Equiparar culturas permanentes e pastagens permanentes, em termos do mínimo necessário para 
assegurar condições para a biodiversidade, não nos parece justificável. 
Não há nenhuma indicação da distribuição espacial da área reservada para biodiversidade. O interesse 
para a biodiversidade pode basear-se por exemplo em estruturas lineares como galerias ripícolas, ou 
estruturas fundamentais para a fragmentação e conectividade ecológica em áreas de monocultura. 
Estas condições de acesso não garantem este objetivo. Tal como estão definidos os critérios, o produtor 
pode ter sob produção toda uma área em que faria sentido integrar, ou manter, os tais elementos com 
interesse ecológico ou ambiental e não integrar estes elementos mas cumprir os seus 7% em zonas com 
pouco interesse para a produção, onde por outro lado pode eventualmente não interessar pagar para 
manter elementos com interesse ecológico ou ambiental. Para as pastagens permanentes sob Montado 
podemos ter uma situação equivalente, em que numa mesma exploração temos a maioria da área num 
Montado com pouca diversidade e baixo valor ecológico e cumprir os 4% numa área que de qualquer 
forma estaria fora da produção – sem melhorar a estrutura ecológica do Montado. 
E ainda, não nos parece que todas as terras aráveis devam ser tratadas de igual forma, porque haverá 
terras aráveis onde faz muito sentido dar apoio para preservar as tais áreas com interesse ecológico ou 
ambiental por elas serem raras e outras em que essas áreas existem naturalmente, em grande número 
e faz eventualmente falta mantar as áreas produtivas, não se percebendo por que vamos pagar para 
que o agricultor deixe 7% da terra arável sem cultura para manter elementos de interesse ecológico ou 
ambiental que existem sem ser necessário estimulá-los.  
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Relativamente às Áreas e Elementos com interesse ecológico e ambiental: 
Bosquetes e outros matos ou matas em culturas permanentes- Deveriam ser incluídos neste tipo de 
elementos 
Lagoas ou charcas sem revestimento- O valor ambiental das lagoas ou charcas também é atingido 
nestes elementos que possuam revestimento, servindo de local de abeberamento para fauna auxiliar 
(morcegos, aves, entre outros), assim como de habitat para alguma fauna selvagem (anfíbios e aves). 
Sebes/ linha de árvores- Entendemos que a elegibilidade destas áreas deverá ser extensiva às culturas 
permanentes. 
Galerias ripícolas incluindo a faixa de proteção com vegetação palustre e/ou ripícola- Entendemos que 
para além destas áreas deverão ser consideradas as linhas de água com conservação de vegetação 
autóctone inseridas ou nos limites de parcelas elegíveis. 
Entendemos ainda que deveriam ser consideradas como áreas de interesse ecológico taludes revestidos 
com vegetação herbácea e/ou arbustiva, mortórios, olivais ou amendoais abandonados, e matos ou 
matas localizadas no interior ou margem das parcelas 
Relativamente às Áreas e Elementos com interesse ecológico e ambiental 
o Os bosquetes e outros matos ou matas em culturas permanentes deveriam ser incluídos neste tipo de 
elementos. Estas áreas têm um elevado valor ambiental, no que respeita à promoção na biodiversidade 
funcional, pelo que deveriam ser considerados, à semelhança dos bosquetes localizados em terra 
arável; 
o O valor ambiental das lagoas ou charcas também é atingido nestes elementos que possuam 
revestimento, servindo de local de abeberamento para fauna auxiliar (morcegos, aves, entre outros), 
assim como de habitat para alguma fauna selvagem (anfíbios e aves). Somos da opinião de que as 
lagoas ou charcas com revestimento sejam também consideradas como elemento de interesse 
ecológico, desde que disponham de sistemas que permitam a saída de animais que possam entrar nas 
mesmas; 
o Entendemos que a elegibilidade das sebes/linha de árvores deverá ser alargada às culturas 
permanentes; 
Deveriam ser o produto de uma estratégia montada para integrar este tipo de apoios com a 
condicionalidade 
Aumento do apoio por ha 
Manutenção de elementos de alto valor ecológico e ambiental, com uma majoração de 20 €/ha no 1º 
ano (instalação) com uma majoração de 10 €/há no 2º e 3º ano 
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VI ANEXO IV – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES REFERENTES AO EIXO B 

 

B.1.1 - Gestão do Solo 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP AACampoBranco CONSULAI DGPC ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Considerar como área útil para as ajudas as áreas classificadas de "pastagem permanente arbustiva" como área 
forrageira, essenciais para a biodiversidade. 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.2 - Gestão da água 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
"Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 

Existem objetivos e indicadores sem metas" 

B.1.3 - Gestão de energia 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.4 - Gestão de resíduos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.5 - Proteção das culturas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.6 - Instalação e reestruturação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
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Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.7 - Produção Experimental 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.8 - Aconselhamento e assistência técnica 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI. DGPC, ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
assumindo a formação um papel fundamental na qualidade do aconselhamento prestado, é importante apoiar os 
formandos- o que no programa em vigor não sucede, mas também os formadores- o que na proposta apresentada 
parece deixar de ocorrer. 
É feita referência a um montante máximo de apoio por entidade limitado a 200.000 € num período de três anos, 
referência que faria sentido para o apoio à Criação do Serviço de Aconselhamento. Presumindo que este apoio não 
está contemplado nesta proposta, pelo facto de a Administração assumir a criação do sistema tendo em vista a 
prestação dos serviços, aquela referência parece desprovida de sentido. 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
existim objetivos e indicadores sem metas “EurepGap” já não existe; agora é “GlobalGap” 
Para o processamento também só é referido o BRC mas deviam também estar todas as normas com 
reconhecimento GFSI, nomeadamente, BRCGS, IFS, FSSC22000 e Freshcare. 

B.1.9 - Formação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI DGPC ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Questionamos se os conteúdos formativos previstos na medida “Formação e informação” estarão articulados com 
o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 
No que concerne à formação para Jovens Agricultores, existindo a possibilidade desta ser financiada pelo FSE (tal 
como acontece atualmente), e numa lógica de eficiência da utilização dos recursos financeiros, parece-nos 
redundante prever este tipo de público nesta medida. Por outro lado, julgamos que será fundamental acautelar o 
financiamento para o desenvolvimento de formação para técnicos em áreas estratégias para o tecido produtivo 
português, sendo que o aumento das suas competências será determinante para o fortalecimento do tecido 
associativo agrícola, bem como para o aumento da qualidade do apoio aos agricultores. Em síntese, consideramos 
que esta medida deverá promover o financiamento de formação para públicos e áreas que não estão abrangidos 
por outros programas de financiamento. Tendo presente o que está determinado no Sistema Nacional de 
Qualificações (SNQ), entendemos que as entidades formadoras que irão executar os planos formativos deverão ter 
a certificação enquanto tal, emitida pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 
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B.1.10 - Comercialização 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.11 - Promoção, comunicação e marketing  
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.12 - Rastreabilidade e qualidade 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.13 - Avaliação e certificação ambiental 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI, DGPC, ZERO 
Os prémios propostos que são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.14 - Fundos mutualistas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.15 - Reposição de potencial produtivo 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO 
Os prémios propostos que são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
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dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.1.16 - Retiradas do mercado 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP CONSULAI ZERO. CONFAGRI 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 
Colheita em verde 
No que respeita ao objetivo definido no artigo 46.o, alínea j), solicita-se a inclusão no plano estratégico da PAC, do 
seguinte: 
Colheita em verde, que consiste na colheita completa, numa determinada superfície, de produtos não 
amadurecidos e não comercializáveis que não tenham sido danificados antes da colheita em verde, por razões 
climáticas, doenças ou outras; 
Não colheita 
No que respeita ao objetivo definido no artigo 46.o, alínea j), solicita-se a inclusão no plano estratégico da PAC, do 
seguinte: 
Não-colheita, que consiste na interrupção do ciclo de produção em curso na superfície em causa apesar de o 
produto estar bem desenvolvido e ter qualidade sã, leal e comerciável, excetuando a destruição dos produtos 
causada por fenómenos climáticos ou por doenças; 

B.1.17 - Seguros de colheita  
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os indicadores de realização e de resultados para as medidas deveriam ser coincidentes, ou comparáveis, aos do 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/892 que são utlizados para elaborar o relatório de avaliação da estratégia 
dos PO para a Comissão Europeia. 
Existem objetivos e indicadores sem metas 

B.2.1 - Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO, CNA, CONFAGRI 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Revindica a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

Comentários não relacionados com a versão em Consulta 
Propõe-se que o apoio relativo à assistência técnica tenha como números mínimos elegíveis por técnico a tempo 
inteiro 100 apicultores detentores de 5000 colónias distribuídas por 300 apiários. Estes apoios devem ainda ser 
atribuídos de forma degressiva, ou seja, os apoios devem ser mais elevados nas situações de apoio a explorações 
de menor dimensão 
São elegíveis as despesas de remuneração, nos termos do Código do Trabalho, e os respetivos encargos sociais, por 
técnico a afetar a intervenção, de acordo com os seguintes limites de tempo de afetação máximo: 
Número de colmeias inscritas na candidatura/Tipo de beneficiários X Tempo máximo de afetação (% tempo 
completo) 
≥ 20.000 colmeias por cada 2.500 colmeias =10 
≥ 16.300 colmeias e < 20.000 colmeias OU ≥172 apicultores =100 
≥ 2.000 e < 4.000 colmeias =25 
Pretende-se discriminar positivamente as organizações de maior dimensão, promovendo o seu crescimento e a 
qualidade dos serviços prestados por essas organizações. 
Por outro lado, tenta-se não excluir dos apoios as organizações de menor dimensão 
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B.2.2 - Luta contra a varroose 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Revindica a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

B.2.3 - Combate à vespa velutina (vespa asiática) 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Revindica-se a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

B.2.4 - Apoio à transumância 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Revindica-se a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

B.2.5 - Análises de qualidade do mel ou outros produtos apícolas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os beneficiários 
pelos compromissos associados 
Revindica a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos do 
programa 

B.2.6 - Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP Melbionisa FNAP ZERO 
Os prémios propostos que são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Revindica-se a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

B.2.7 - Apoio a projetos de investigação aplicada 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
Melbionisa FNAP ZERO 
Revindica-se a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

B.2.8 - Melhoria da qualidade dos produtos apícolas    
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
Melbionisa AFAAGUIAR FNAP ZERO  
Revindica-se a presença da apicultura neste PEPAC de uma forma mais consistente, mais coerente com os objetivos 
do programa 

Apoio aos regimes de qualidade – Produtos certificados como DOP 

B.3.1 - Destilação de subprodutos da vinificação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ZERO, CONFAGRI 

Incluir a destruição dos subprodutos, modalidade da alimentação animal e compostagem. 

B.3.3 - Reestruturação e conversão de vinhas (Biológica) 
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CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CONSULAI DGPC ADVID ZERO 
Não se compreende como é que o indicador de resultado “farm modernisation” possa ser suficiente ou tenha 
informação relevante como indicador. 
O compromisso de adesão/certificação em agricultura biológica (conversão ou manutenção) deverá ser assegurado 
no terceiro ano após a plantação. 
Esta necessidade prende-se com o facto de as soluções atualmente disponíveis no mercado para uma correta 
fertilização do solo e proteção fitossanitária, adequada em agricultura biológica, serem pouco variadas e não 
assegurarem em alguns casos as condições necessárias para um sucesso da plantação ou uma formação adequada 
da vinha 
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VII ANEXO V – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES REFERENTES AO EIXO C 

 

C.1.1.1 - Uso eficiente dos recursos naturais: 

C.1.1.1.1 - Conservação do solo 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP DGPC GlocalFaro OPCER UEVORA_MED ADVID AGROBIO ZERO CNJ 
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os OGM - Organismos geneticamente modificados são permitidos na agricultura de conservação do solo incluída 
no 2º pilar da PAC como medida agroambiental. Os herbicidas à base de glifosato (perto de 60 produtos comerciais 
em Portugal) vão continuar a ser autorizados na agricultura nacional e a beneficiar, ainda que indiretamente, de 
subsídios de âmbito ambiental na agricultura de conservação do solo. Não é possível preconizar R.33 - Melhorar a 
gestão da rede Natura 2000: Percentagem da superfície total de sítios da rede Natura 2000 abrangida por 
compromissos apoiados, quando nos compromissos e elementos relevantes da baseline a considerar nesta medida 
não há nada que proíba a utilização de ogm, herbicidas e glifosatos. Consideramos isto uma falha crassa e 
paradoxal aos objetivos invocados. Esta medida também produz descriminação que prejudica as culturas de 
sequeiro comparativamente ao montante atribuído às culturas de regadio. 

Mobilização reduzida deve ser considerada como uma alternativa muito válida e altamente recomendável 
Reconhece-se ter sido na C.1.1.1.1 incluído a pastagem natural biodiversa. Questiona-se como vai ser avaliada / 
identificada a “adequada diversidade florística”. 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Manifestamos interesse em que Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas 
ambientais e sejam apoiados cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.1.1.1 - Sementeira direta 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO AGROTEJO ANPROMIS_ANPOC BOVISUL OPCER PALOMBAR CONFAGRI_C
 ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Demasiadamente exigente retirar a possibilidade de mobilização na linha, e obrigar à prática de sementeira direta 
exclusivamente. 
Valores propostos para o compromisso adicional de manutenção da palha no solo não são devidamente 
incentivadores para a adoção da prática de manutenção da mesma à superfície do solo, uma vez que o apoio 
proposto não compensa o valor da totalidade da palha que o agricultor deixará de comercializar – o apoio deverá 
ser de 60€/ha para as culturas temporárias de sequeiro e 100€/ha para as culturas temporárias de regadio 
Inclusão de apoio às práticas de cobertura do solo com culturas de cobertura semeadas, 
Algumas das obrigações impostas são demasiado restritivas e montantes das ajudas muito reduzidos valor do apoio 
deverá rondar os 300€/ha 
Entendemos ser demasiado exigente retirar a possibilidade de mobilização na linha, e obrigar à prática de 
sementeira direta exclusivamente. 
Também o reforço verificado nos valores do apoio base por escalão de área para culturas temporárias de regadio e 
sequeiro deveria ser mais elevado, para estimular a adesão por parte dos agricultores. 
No caso das Culturas de Regadio, na qual se inclui o milho, o valor proposto deverá rondar os 300€/há. 
Nos compromissos a alusão ao registo das análises e de aplicação de fertilizantes em formato eletrónico não é clara 
sobre qual é o formato eletrónico que se pretende. No caso da criação de uma aplicação específica para o efeito é 
importante perceber quais as implicações para o agricultor. 

Mobilização reduzida deve ser considerada como uma alternativa muito válida e altamente recomendável 
1. Área mínima georreferenciada de 3 hectares de terra arável é um valor muito restritivo para área mínima da 
medida e deixará de fora muitos agricultores, designadamente em territórios de minifúndio. 2. Que fator motiva o 
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apoio superior para os produtos de regadio em relação aos de sequeiro? É que se por um lado com regadio há 
custos acrescidos os aumentos de produtividade geram maiores receitas, sendo que o balanço final resulta em 
rendimentos superiores. A adoção do novo modo de produção não parece gerar uma tão forte queda de receitas 
sobre as produções em regadio que justifique esta diferença. 3. A manutenção da palha no solo não devia ser 
considerada um compromisso opcional mas sim obrigatório. Para além deste, deverá ainda considerar-se a 
realização obrigatória da rotação de culturas, caso contrário a medida não é eficaz a cumprir os objetivos a que se 
propõe. 4. Devem ser considerados compromissos adicionais associados à redução de pressão nos solos para 
impedir compactação (p.ex., interditando o acesso ao pastoreio quando o solo está húmido, estabelecendo 
limitações ao tipo ou características da maquinaria agrícola utilizada para as operações na superfície candidata e de 
acordo com as condições de humidade do solo, restrições à rega na fase da colheita, adequação da data da 
sementeira ajustada aos teores de humidade, etc. 5. Deveria ser estimulada a adoção de técnicas que permitissem 
evitar o uso de herbicidas nas mondas. 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor ativo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
A candidatura da área a esta medida Ambiente, Clima e Outros Compromissos de Gestão implica a sua identificação 
na plataforma do Sistema de Identificação Parcelar com a atribuição de um número de parcelário que permite 
localizar a área candidata geograficamente sem recorrer às coordenadas geográficas. 
A inclusão do pousio tem como objetivo a clarificação do termo terra arável. 
Não entendemos o motivo para a exclusão do girassol. 
Clarificação do motivo para a eliminação do encabeçamento máximo para esta medida. 
Só faz sentido fazer um contrato de assistência técnica com associações de agricultores, organizações de 
produtores e cooperativas. 
A referência à submissão no âmbito do Pedido Único trata-se de uma questão de uniformização com o texto do 
tópico Majoração no ecorregime Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) e, para além disso, pode ser 
considerada uma 
boa prática. 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Entendemos que estas são práticas agronómicas úteis, contudo os valores propostos parecem-nos bastantes 
exagerados, comparativamente aos indicados para outras Medidas de aplicação transversal e equitativa a nível 
nacional; 
• Entendemos ainda que esta não é uma Medida de aplicação nacional, pois em grande parte do território, não 
existem equipamentos para a realização desta prática. 
• Compromissos 
o No que concerne à realização de análises de terras, que incluam o teor de matéria orgânica, convém esclarecer 
qual a periocidade da condição de acesso; 
o O País e nomeadamente as áreas destinadas a pastoreio têm enorme dificuldade em aquisição de palha, pelo que 
não se entende o motivo pelo qual é majorada a manutenção da palha no solo. 
• Majorações 
o Entendemos e apoiamos as majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente quando a 
mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação adequada. 
Manifestamos interesse em que Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas 
ambientais e sejam apoiados cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.1.1.1.2 - Enrelvamento 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO AGROTEJO ANPROMIS_ANPOC BOVISUL OPCER PALOMBAR CONFAGRI_C
 ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Demasiadamente exigente retirar a possibilidade de mobilização na linha, e obrigar à prática de sementeira direta 
exclusivamente. 
Valores propostos para o compromisso adicional de manutenção da palha no solo não são devidamente 
incentivadores para a adoção da prática de manutenção da mesma à superfície do solo, uma vez que o apoio 
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proposto não compensa o valor da totalidade da palha que o agricultor deixará de comercializar – o apoio deverá 
ser de 60€/ha para as culturas temporárias de sequeiro e 100€/ha para as culturas temporárias de regadio 
Inclusão de apoio às práticas de cobertura do solo com culturas de cobertura semeadas, 
Algumas das obrigações impostas são demasiado restritivas e montantes das ajudas muito reduzidos valor do apoio 
deverá rondar os 300€/ha 
Entendemos ser demasiado exigente retirar a possibilidade de mobilização na linha, e obrigar à prática de 
sementeira direta exclusivamente. 
Também o reforço verificado nos valores do apoio base por escalão de área para culturas temporárias de regadio e 
sequeiro deveria ser mais elevado, para estimular a adesão por parte dos agricultores. 
No caso das Culturas de Regadio, na qual se inclui o milho, o valor proposto deverá rondar os 300€/ha, 
Nos compromissos a alusão ao registo das análises e de aplicação de fertilizantes em formato eletrónico não é clara 
sobre qual é o formato eletrónico que se pretende. No caso da criação de uma aplicação específica para o efeito é 
importante perceber quais as implicações para o agricultor. 

• Mobilização reduzida deve ser considerada como uma alternativa muito válida e altamente recomendável 
1. Área mínima georreferenciada de 3 hectares de terra arável é um valor muito restritivo para área mínima da 
medida e deixará de fora muitos agricultores, designadamente em territórios de minifúndio. 2. Que fator motiva o 
apoio superior para os produtos de regadio em relação aos de sequeiro? É que se por um lado com regadio há 
custos acrescidos os aumentos de produtividade geram maiores receitas, sendo que o balanço final resulta em 
rendimentos superiores. A adoção do novo modo de produção não parece gerar uma tão forte queda de receitas 
sobre as produções em regadio que justifique esta diferença. 3. A manutenção da palha no solo não devia ser 
considerada um compromisso opcional mas sim obrigatório. Para além deste, deverá ainda considerar-se a 
realização obrigatória da rotação de culturas, caso contrário a medida não é eficaz a cumprir os objetivos a que se 
propõe. 4. Devem ser considerados compromissos adicionais associados à redução de pressão nos solos para 
impedir compactação (p.ex., interditando o acesso ao pastoreio quando o solo está húmido, estabelecendo 
limitações ao tipo ou características da maquinaria agrícola utilizada para as operações na superfície candidata e de 
acordo com as condições de humidade do solo, restrições à rega na fase da colheita, adequação da data da 
sementeira ajustada aos teores de humidade, etc. 5. Deveria ser estimulada a adoção de técnicas que permitissem 
evitar o uso de herbicidas nas mondas. 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor ativo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
A candidatura da área a esta medida Ambiente, Clima e Outros Compromissos de Gestão implica a sua identificação 
na plataforma do Sistema de Identificação Parcelar com a atribuição de um número de parcelário que permite 
localizar a área candidata geograficamente sem recorrer às coordenadas geográficas. 
A inclusão do pousio tem como objetivo a clarificação do termo terra arável. 
Não entendemos o motivo para a exclusão do girassol. 
Clarificação do motivo para a eliminação do encabeçamento máximo para esta medida. 
Só faz sentido fazer um contrato de assistência técnica com associações de agricultores, organizações de 
produtores e cooperativas. 
A referência à submissão no âmbito do Pedido Único trata-se de uma questão de uniformização com o texto do 
tópico Majoração no ecorregime Agricultura biológica (Conversão e Manutenção) e, para além disso, pode ser 
considerada uma 
boa prática. 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Entendemos que estas são práticas agronómicas úteis, contudo os valores propostos parecem-nos bastantes 
exagerados, comparativamente aos indicados para outras Medidas de aplicação transversal e equitativa a nível 
nacional; 
• Entendemos ainda que esta não é uma Medida de aplicação nacional, pois em grande parte do território, não 
existem equipamentos para a realização desta prática. 
• Compromissos 
o No que concerne à realização de análises de terras, que incluam o teor de matéria orgânica, convém esclarecer 
qual a periocidade da condição de acesso; 
o O País e nomeadamente as áreas destinadas a pastoreio têm enorme dificuldade em aquisição de palha, pelo que 
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não se entende o motivo pelo qual é majorada a manutenção da palha no solo. 
• Majorações 
o Entendemos e apoiamos as majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente quando a 
mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação adequada. 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.1.1.1.3 - Pastagens biodiversas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP APOSOLO AGROTEJO CONSULAI BOVISUL ICNF PALOMBAR CONFAGRI_C
 ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Trituração e espalhamento dos restos da poda à superfície do solo deverá ser considerado como compromisso 
opcional desta medida mediante um apoio de 40€/há 
Manutenção da palha no solo o apoio deverá ser de 60€/ha para as culturas temporárias de sequeiro e 100€/ha 
para as culturas temporárias de regadio 
No último ponto dos compromissos, a redação deveria ser: “Manter o revestimento vegetal natural ou semeada da 
entrelinha das culturas permanentes durante todo o ano, exceto se durante os 5 anos de compromisso for 
necessário a instalação de cultura permanente semeada ou reinstalação da cultura permanente semeada, por 
manifesta degradação da mesma” 
No nosso ponto de vista a introdução de um caderno de campo electrónico deve ser inicialmente uma 
recomendação e haver um período de adaptação por parte dos agricultores dado ser um sector ainda pouco 
digitalizado. Ainda, consideramos importante que seja introduzida a possibilidade de utilização de rega por 
gravidade em zonas e/ou culturas onde não seja possível a utilização de rega por aspersão localizada ou 
subterrânea. 
O solo deve ser entendido como reserva de biodiversidade e não apenas como um recurso e estas intervenções 
devem integrar o objetivo Estratégico 6 OE6, e nesse sentido devem ser integradas as necessidades COE6N2, N 4 e 
N5. 
De modo a acautelar que o enrelvamento cumpre com os objetivos de manutenção da biodiversidade a sua gestão 
deve-se privilegiar o revestimento vegetal espontâneo e o seu plano de cortes deve assegurar a sua perpetuidade 
bem como a disponibilidade de alimento e abrigo para os polinizadores e outros auxiliares das culturas. 
No caso de a vegetação de cobertura ser semeada, a sua instalação deve ser efetuada de acordo com as técnicas 
da mobilização mínima ou sementeira direta e segundo as curvas de nível, com espécies (estreme ou consociada) 
definidas por entidade competente, conservando, para o efeito, os documentos relativos à aquisição das sementes 
da lista de espécies. 
Considera-se, ainda, que o controlo da vegetação herbácea ou lenhosa deve ser efetuado sem recurso a herbicidas. 
1. O apoio será diferenciado em função do tipo de revestimento vegetal da entrelinha das culturas permanentes 
(com vegetação natural/espontânea; com vegetação semeada/instalada) - falta definir este apoio (só está definido 
por escalão de área). Sem esta informação não é possível avaliar, por exemplo, a eficácia da medida, a justiça na 
atribuição do apoio, etc. 2. Sendo uma prática básica para a proteção do solo deveria constar na condicionalidade 
reforçada BCAA6. 3. Deveria ser definido um compromisso para estabelecer obrigação de incluir determinadas 
espécies (mistura de gramíneas e leguminosas). 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor activo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
A candidatura da área a esta medida Ambiente, Clima e Outros Compromissos de Gestão implica a sua identificação 
na plataforma do Sistema de Identificação Parcelar com a atribuição de um número de parcelário que permite 
localizar a área candidata geograficamente sem recorrer às coordenadas geográficas. 
- Outros frutos frescos, cerejeira (lapso?), - 80 árvores por ha; 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
.Necessidade das obrigações de registo de análises de terra, aplicações de fertilizantes e de registo em plataforma 
eletrónica de dados relevantes para digitalização e partilha, devem permitir a interligação com os registos 
efetuados no âmbito de outras medidas (p. ex. Agricultura Biológica e Produção Integrada), assim como permitir a 
importação de dados extraídos de aplicações de gestão utilizadas pelos beneficiários ou organizações de 
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agricultores, por forma a evitar duplicação de registos ou burocratização das diferentes medidas. 
Um apoio diferenciado terá um carácter incentivador para a instalação de revestimentos semeados na entrelinha, 
podendo contribuir para desequilíbrios no ecossistema ou poderá não potenciar a biodiversidade funcional. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
o Considerar como elegível a cultura do pinhão. 
• Forma do apoio 
o Entendemos que deverá ser majorado o revestimento com vegetação natural/espontânea, pois está melhor 
adaptado às condições edafo-climáticas do local e contribui em maior proporção para a biodiversidade funcional, 
quando comparado com o revestimento com recurso a vegetação semeada; 
o Entendemos que deverá ser criado um apoio suplementar ao enrelvamento total da parcela, por forma a 
diferenciar e majorar esta prática agronómica. 
Referido na “Forma de apoio” que “O apoio será diferenciado em função do tipo de revestimento vegetal da 
entrelinha das culturas permanentes (com vegetação natural/espontânea; com vegetação semeada/instalada) e 
modulado por escalões de área.” No capítulo seguinte, da “Fundamentação do nível de apoio” apenas aparecem 
discriminados os montantes unitários indicativos (€/ha) por escalões de Área”. Falta definir os montantes em 
função do tipo de revestimento vegetal 
Propõe-se que agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e 
sejam apoiados cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.1.2 - Uso eficiente da água 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP FENAREG AAVFX CONFAGRI_C UEVORA_MED ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO
 CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Seja introduzido NOVO patamar Classe A+ para um compromisso adicional da ENERGIA, alegando ter apurado um 
nível de apoio para este novo 
patamar de compromisso de 240 a 290 €/ha 
Definição dimensional da percentagem do consumo de água residual tratada para majoração dos 5%. 
Reajustar o número de inspeções técnicas dos equipamentos de rega de 3 para 2 
Face ao orçamento alocado à intervenção evolução para quantos hectares? 
Incluir no uso eficiente da água a possibilidade de rega por gravidade, em zonas/culturas onde não seja exequível a 
utilização de sistemas de rega por aspersão, localizada ou subterrânea, em perímetros de rega onde seja possível 
uma medição exacta da água utilizada. 
Como nota introdutória para a presente intervenção a CONFAGRI questiona como será a acumulação desta 
intervenção com a PRODI. 
A CONFAGRI alerta ainda para a necessidade de se evitar a repetição do que se passou no anterior quadro, em que 
uma medida supostamente de âmbito nacional, apenas teve uma aplicação regional, dado que foi impossível a 
muitos produtores do norte e parte do centro do país beneficiarem da medida. 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor activo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
Manter toda a superfície sob compromisso irrigada. É lapso? Ou há a obrigação de candidatar toda a superfície 
irrigável. 
O montante total do apoio, em cada grupo de culturas, é majorado, anualmente, em 5 %, quando o beneficiário é 
associado de um agrupamento ou 
organização de produtores reconhecido para o respetivo produto objeto de apoio. 
O montante do apoio, no grupo de culturas que inclua cereais, é majorado, anualmente, em 10 %, quando o 
beneficiário é associado de um agrupamento ou 
organização de produtores reconhecido para o respetivo produto objeto de apoio. Não faz sentido não beneficiar 
os produtores associados de agrupamentos ou organizações de produtores. 
As condições de acesso limitam esta medida aqueles que Candidatem uma área georeferenciada mínima instalada 
de regadio de 1 hectare, utilizando sistemas de rega por aspersão, localizada ou subterrânea e No primeiro ano 
apresentem um contrato prévio de reconhecimento de regante, estabelecido com entidade devidamente 
autenticada e reconhecida para o efeito pela Autoridade Nacional do Regadio. 
Ou seja, contempla os que já têm regadio, inserido num perímetro de regadio público. Fica de fora a gestão 
territorial da água, a instalação de novos regadios privados, e os pequenos regadios privados que já existem, de 
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todos os que necessitam de rega ara viabilizar o seu sistema produtivo, incluindo o Montado com produção 
pecuária extensiva. Será que a água fora dos perímetros de rega públicos não necessita de ser gerida? Esta medida 
C.1.1.1.2 deveria ser alargada a outros sistemas.  
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Em grande parte do País não existem Avisos de Rega, pelo que será necessário criar mecanismos de promoção dos 
mesmos, que poderão passar pela DRAP´s ou por protocolos com OA’s. 
• Compromissos 
o Entendemos como pouco praticável o registo mensal quantidade de água consumida na área irrigada, sendo que 
o registo deveria ser no mínimo efetuado de forma trimestral e somente nos períodos de rega da cultura. 
• Majorações 
o Entendemos que deverão existir majorações que tenham por base a Assistência Técnica, mas unicamente quando 
a mesma for prestada por uma Organização de Agricultores com técnicos com formação adequada. 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.2 - Manutenção de sistemas extensivos com valor ambiental ou paisagístico 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP DGPC GlocalFaro ANCPA ANCABRA_ANCCRAL_ANCRAS_APCRS_OVIBEIRA ADVID
 AGROBIO CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Na medida ao que parece só é beneficiado quem tem um contrato de regante porque em análise a medida só se 
aplica a zonas com perímetro de rega. 
Apoio para o pastoreio com porco alentejano no escalão de área superior a 100ha (4º escalão) o valor do apoio ser 
igual ao do 3º escalão, similar às medidas em vigor. Alargar o âmbito do apoio a porcos alentejanos de outros 
produtores. 

Privilegiar as cabras 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Necessidade dos compromissos de registo em plataformas serem feitos de acordo com conteúdo normalizado 
terem em consideração a normalização de conteúdos com outras medidas (p. ex. Agricultura Biológica e Produção 
Integrada, Enrelvamento da entrelinha de culturas permanentes), 
No que respeita aos compromissos dos regantes de Classe A, entendemos que o compromisso poderá passar pela 
utilização de sondas contínuas para determinação de teor de água ao longo do perfil do solo e regar de acordo com 
avisos de rega personalizados, resultantes da integração de dados de estações meteorológicas e das sondas de teor 
de humidade do solo, mas também por outros métodos, menos comuns, mas mais rigorosos que permitem uma 
maior eficiência do uso do recurso, como os processos de monitorização do estado hídrico da planta (p.ex. 
potencial hídrico de base). 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.2.1 - Montados e lameiros 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ACPA UNAC ICNF CONFAGRI_C CNA ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO
 CNJ AEPGA  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
O reforço do apoio ao porco alentejano no âmbito do PEPAC deve construir-se a vários níveis: o nível do apoio ao 
porco alentejano engordado em montanheira e o nível do apoio ao sistema de produção de porcos extensivo em 
montado. 
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No apoio à manutenção de sistemas agro-silvo-pastoris sob montado de sobro, azinho ou carvalho negral, com 
opção de proteção da regeneração natural, o encabeçamento máximo deve ser revisto para 0,5 CN/ha ao invés dos 
0,6 CN/ha mencionados. 
Dado que os pagamentos dos compromissos opcionais e específicos não estão devidamente discriminados, não é 
possível fazer uma adequada avaliação dos mesmos. 
Consideramos que os compromissos opcionais, conforme redação proposta pelo ICNF, devem constituir-se como 
compromissos obrigatórios, atendendo a que a falta de regeneração natural é uma das graves problemáticas dos 
montados. 
Ademais, consideramos que para efeitos de aplicação de majoração, deve haver um mínimo de encabeçamento de 
pelo menos 50% de porcos em regime de montanheira. 
Nos compromissos gerais, o que são os “dados relevantes” e qual a plataforma eletrónica onde serão registados? 
Qual é a entidade competente para definir os protetores individuais no compromisso opcional da regeneração 
natural do montado? 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor activo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
Apoio à manutenção de lameiros de alto valor natural de sequeiro e regadio 
- Manter durante o período de retenção um nível de encabeçamento de bovinos, ovinos e caprinos em pastoreio, 
do próprio ou de outrem, expressos em Cabeças Normais (CN) por hectare (ha), igual ou inferior a 2 CN por hectare 
de superfície agrícola; 
Uniformização de conceitos. 
Apoio à manutenção de sistemas agro-silvopastoris sob montado de sobro, azinho ou carvalho negral, com opção 
de proteção da regeneração natural 
- Deter um nível de encabeçamento máximo de animais bovinos, ovinos e caprinos em pastoreio, do próprio ou de 
outrem, de 0,6 CN por hectare de superfície forrageira, ou, um nível de encabeçamento máximo de animais 
(substituir animais por bovinos, ovinos e caprinos) em pastoreio, do próprio ou de outrem, quando existam porcos 
em regime de montanheira de 0,75 CN por hectare de superfície forrageira; 
A superfície elegível é paga se se verificar um encabeçamento mínimo (Pensamos que se trata de um lapso -
superior?) a de 0,2 CN de efetivo pecuário de bovinos, ovinos e caprinos, do próprio em pastoreio por ha de 
superfície forrageira. 
Faz sentido esta medida ser majorada à semelhança do que já acontecia no antigo quadro comunitário. 

O gado asinino deve ser contabilizado para efeitos de encabeçamento; 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Condições de acesso 
o Inclusão das áreas de baldio como elegíveis para esta Medida. 
Compromissos específicos 
o O corte de feno em lameiros de sequeiro é uma prática cultural de manutenção de pastagens generalizada em 
zonas de montanha, pelo que deverá ser retirada a obrigatoriedade da necessidade de autorização da DRAP. 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

Alargar para o âmbito de apoio o efetivo pecuário de bovinos, ovinos e caprinos a asininos 

C.1.1.2.2 - Culturas permanentes e paisagens tradicionais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ACRIGUARDA ADER_SOUSA2 DGPC GlocalFaro AGRUPAalfarrmendoa ICNF
 CONFAGRI_C CNA ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, 
SPEA CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Culturas permanentes tradicionais – possibilidade de existência de oliveiras até 20 % da densidade permitida com 
idade inferior a 30 anos, por forma a permitir o povoamento de olivais tradicionais. 
A vinha do enforcado deveria ser incluída nos objetivos da intervenção enquanto cultura para a manutenção da 
biodiversidade, do património genético vegetal e da preservação de paisagens características. 
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Um apoio direto aos produtores que mantenham a vinha do enforcado será a diferença entre a sua manutenção e 
reforço e o seu desaparecimento. Este apoio deveria rondar os 30€ /metro linear de vinha do enforcado. 
Nas Culturas Permanentes, só se fala de olival tradicional e exclui-se novas parcelas com olival (com menos de 30 
anos). Há muitos agricultores que apostaram só no olival. Seria muito importante incluir "Matos mediterrânicos" 
como na Medida do Douro Vinhateiro. No Algarve temos muitos e são parte da paisagem. 
Incluir Sobreirais seria de extrema importância. 
Pomar tradicional de sequeiro do Algarve 
O rejuvenescimento desses pomares é muito importante porque o seu estado atual é muito envelhecido e a sua 
manutenção futura depende de investimentos de substituição de plantas em fim de vida útil. Ao contrário, o seu 
desaparecimento será gradual através do abandono ou da reconversão. Também os típicos muros de pedra, 
sobretudo do barrocal algarvio, que sustentam terras, e contribuem para as paisagens típicas não são 
considerados.  
Por outro lado, a densidade mínima prevista para o "Misto de culturas permanentes das espécies atrás referidas 
incluindo olival", deverá corresponder à densidade mínima para a alfarrobeira (30 árv/ha) ou, no máximo, a 
intermédia de 45 árvores/ha. De facto, ao incluir oliveiras ou podendo tratar-se de áreas apenas com oliveiras, 
estas, neste sistema, apresentam dimensões superiores às figueiras e às amendoeiras e chegam a ser semelhantes 
às alfarrobeiras. Aliás para outro tipo de olival - o "olival tradicional com uma idade mínima de 30 anos" - as 
densidades consideradas variam entre 45 e 240 oliveiras/ha. No caso, do olival algarvio, as idades podem ser muito 
superiores e, além disso, existem oliveiras centenárias que importa ajudar a proteger. 
Consideramos relevante a referência a práticas agrícolas que não impliquem a mobilização do solo para controlo de 
vegetação lenhosa. 
Sendo culturas permanentes tradicionais (regionais) deve ser estabelecida a lista de freguesias. 
Uniformização da descrição dos beneficiários, uma vez que a condição de agricultor ativo faz parte de todos os 
ecorregimes, mas não é referida em nenhuma medida ambiente, clima e outros compromissos de gestão. 
A candidatura da área a esta medida Ambiente, Clima e Outros Compromissos de Gestão implica a sua identificação 
na plataforma do Sistema de Identificação Parcelar com a atribuição de um número de parcelário que permite 
localizar a área candidata geograficamente sem recorrer às coordenadas geográficas. 
A candidatura da área a esta medida Ambiente, Clima e Outros Compromissos de Gestão implica a sua identificação 
na plataforma do Sistema de Identificação Parcelar com a atribuição de um número de parcelário que permite 
localizar a área candidata geograficamente sem recorrer às coordenadas geográficas. 

Castanheiro Extensivo de Sequeiro devem ser incluídas todas as freguesias do concelho de Mogadouro 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Somos da opinião de que a obrigatoriedade de declaração de todas as parcelas elegíveis à intervenção e, da 
manutenção dos muros de suporte em boas condições de conservação, só é possível se durante todo o período de 
compromisso exista, anualmente, a abertura de concursos da medida investimentos não produtivos vocacionados 
para a recuperação de muros de suporte do Douro. 
ADVID propõe a revisão das classes e montantes de apoio Densidade média de muros na área candidata (m/ha) / 
Ajuda (€/ha) =  >1000 900,00 € / 700-1000 750,00 € / 500-700 550,00 € / 250-500 350,00 € / 125-250 180,00 € / 0-
125 85,00 € 
De salientar que a medida dos investimentos não produtivos (muros do Douro), deverá definir critérios de 
ponderação/prioridade que garantam igualdade de acesso em todas as sub-regiões da Região Demarcada do Douro 
(note-se que o critério desertificação, retirou o Baixo-Corgo do acesso ao financiamento, quando se trata da sub-
região com solos mais suscetíveis à erosão e, portanto, com necessidade de muros de suporte). 
Caso não haja abertura anual da medida investimentos não produtivos, entendemos que a intervenção Douro 
Vinhateiro deverá dar flexibilidade ao beneficiário para declarar as parcelas que pretende manter sob compromisso 
(e não todas as parcelas elegíveis), devendo as obrigações de manutenção dos muros de suporte em bom estado 
de conservação serem as mesmas que foram aplicadas no PDR2020. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Defendemos a inclusão da cultura de vinha como cultura permanente tradicional sob o conceito de “vinha velha”. 
Neste caso deverão ser consideradas as vinhas não mecanizáveis e/ou com idade superior a 40 anos, à exceção da 
Região Demarcada do Douro onde as vinhas deverão ter sido plantadas antes de 1981. Nesta medida deverão 
também ser elegíveis as vinhas de multiplicação policlonal, não existindo nestes casos a limitação de idade. 
Condições de acesso 
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o Alargar a todo o território nacional a elegibilidade do misto de culturas permanentes das espécies atrás referidas 
incluindo olival, com densidade entre 60 e 150 árvores por ha. 
• Compromissos 
o Na fundamentação desta intervenção é referido que este tipo de culturas promove a melhoria da qualidade do 
solo e biota por via da cobertura do solo de culturas permanentes, com vegetação herbácea, contudo quando se 
refere ao controlo desta vegetação herbácea ou lenhosa é excluída a aplicação de herbicida, facto que não se 
compreende, pois, este meio de controlo químico, em certas situações tem menos impacto que em por exemplo as 
mobilizações de solo. 
Promover a biodiversidade doméstica através de uma gestão sustentável dos recursos genéticos animais, vegetais 
incluindo florestais 
- Promover uma gestão multifuncional de espaços agrícolas e florestais, incluindo as atividades cinegéticas, no 
quadro da conservação de espécies da fauna selvagem em risco ou ameaçadas - não há nenhum compromisso 
relacionado com gestão de recursos genéticos animais ou vegetais, nem com a multifuncionalidade. É, portanto, 
um abuso considerar que esta medida é uma resposta a essas necessidades. 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.1.3 - Mosaico agroflorestal 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES:  
CAP Municipio_de_Lousada DGPC GlocalFaro CentroPINUS ANCPA UNAC ICNF
 PALOMBAR SONAE_ARAUCO ADVID AGROBIO ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
 CNJ POLITECNICO_COIMBRA  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Representar as valências dos serviços de ecossistema dos sistemas agrícolas tradicionais da vinha do enforcado, 
sistema agroflorestal de excelência. 
A medida não inclui algumas freguesias vulneráveis. Exclui grande parte do centro e interior. 
Este apoio devia ser para o território nacional e não apenas para umas quantas freguesias. 
Esta intervenção exclui os espaços florestais, o que não faz sentido já que estes são parte integrante do mosaico 
agro-florestal.  
Sugestão 
Adicionar, às condições de acesso, o conteúdo sublinhado: 
“Área mínima georreferenciada de culturas temporárias, permanentes ou florestais de 0,5 hectares; “ 
Compromissos 
Nas parcelas florestais: 
- Controlar a vegetação lenhosa espontânea dominada por arbustos com mais de 50 cm, para que não ocupe mais 
de 25 % da superfície sob compromisso; 
- Participar pelo menos em uma sessão de aconselhamento técnico promovida pela entidade gestora da AIGP ou 
pela entidade gestora de território mais próxima; 
- Garantir o bom estado vegetativo e sanitário do povoamento durante o período de compromisso, nomeadamente 
através de cortes sanitários de árvores sintomáticas. 
Níveis e taxas de apoio 
Na forma de apoio adicionar o conteúdo sublinhado “Os níveis de apoio anual são atribuídos por hectare de cultura 
temporária anual, cultura permanente, prados e pastagens permanentes ou prados, pastagens permanentes com 
predominância de vegetação arbustiva e espaços florestais…” 
Montantes e limites de apoios 
Adicionar “espaços florestais” 
Apoios anuais degressivos em função do escalão de superfície florestal elegível: 
- 140€/hectare/ano para áreas entre 0,5 e 2 ha; 
- 120€/hectare/ano para áreas entre 2 e 5 ha. 
Caso a ajuda à manutenção de pequenas parcelas não seja integrada na C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal, sugere-se a 
adição de uma quarta intervenção na C.3.2 – Silvicultura Sustentável, tendo por âmbito territorial as freguesias 
classificadas como territórios classificados como vulneráveis.  
Alargar a permissão de pastoreio à espécie porcina. 
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Ao limitar a abrangência territorial desta medida aos territórios vulneráveis definidos na portaria 301/2020 fica 
excluída da mesma a maioria dos sistemas agroflorestais a nível nacional – os montados de sobro e azinho. 
Propõe-se a extensão da mesma aos territórios sujeitos a desertificação. 
Os contributos estão integralmente inseridos no documento. 

1. Está em falta uma definição sobre o que se considera ser um sistema de rega tradicional. 2. Será importante 
explicar o propósito para se clarificar que não se trata de apoio indireto a culturas de regadio, quando o 
beneficiário pode optar por culturas de sequeiro. 3. Seria conveniente explicar que tipos de operações são 
necessárias ou o estado em que se deve encontrar o sistema de rega para ser considerado como mantendo-se 
funcional. 
4. Os compromissos desta medida apenas visam culturas temporárias e permanentes e prados e pastagens 
permanentes pelo que fica por entender como contribuem para a necessidade de promover uma gestão florestal 
ativa e sustentável e geradora de bens públicos. 5. A superfície de prados e pastagem permanente e de prados e 
pastagens permanentes com predominância de vegetação arbustiva é paga se se verificar um encabeçamento 
mínimo superior a 0,2 CN de efetivo pecuário de bovinos, ovinos e caprinos, do próprio em pastoreio por ha. 
Propõe-se que não seja apenas do próprio mas também por outrem uma vez que é importante incentivar o 
controlo da vegetação por pastoreio mesmo quando o efetivo animal não é detido pelo próprio. 
De forma a criar o efeito de mosaico agroflorestal, e pelo potencial impacto positivo na manutenção de atividades 
agrícolas e florestais que contribuem para a diversificação da paisagem naqueles territórios, considerar também a 
elegibilidade de áreas florestais com espécies autóctones nas freguesias classificadas enquanto territórios 
vulneráveis. 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Caso exista, manter funcional o sistema de rega tradicional. - 1 Falta uma definição sobre o que consideram ser um 
sistema de rega tradicional. 2' Falta explicar o propósito. (está relacionado com a possibilidade de auxiliar no 
combate a eventuais incêndios? É importante até para se clarificar que não se trata de "manter em 
funcionamento", o que equivaleria a estar a apoiar-se indiretamente as culturas de regadio, quando o beneficiário 
pode optar por culturas de sequeiro) Falta explicar que tipos de operações são necessárias ou o estado em que se 
deve encontrar o sistema de rega para ser considerado como mantendo-se funcional. 
 - COE8N5 - Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista económico e geradora de bens 
públicos ambientais/paisagem/lazer - os compromissos desta medida apenas visam culturas temporárias e 
permanentes e prados e pastagens permanentes. É um abuso referir que permitem contribuir para a necessidade 
de promover uma gestão florestal ativa e sustentável e geradora de bens públicos. 
- A superfície de prados e pastagem permanente e de prados e pastagens permanentes com predominância de 
vegetação arbustiva é paga se se verificar um encabeçamento mínimo superior a 0,2 CN de efetivo pecuário de 
bovinos, ovinos e caprinos, do próprio em pastoreio por ha. - porque é que tem de ser do próprio? Há que 
incentivar o controlo da vegetação por pastoreio mesmo quando o efetivo animal não é detido pelo próprio. 
- Porque é que não são referidos os elementos relevantes da Baseline a considerar (condicionalidade)? (É 
particularmente importante a BCAA 8, dada a compatibilidade que será necessário encontrar entre o compromisso 
do controlo de vegetação espontânea até não mais de 10% da área e a manutenção de área mínima dedicada a 
elementos não produtivos ou paisagísticos). 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 
Considera as condições de acesso limitativas por referirem “Área mínima georreferenciada de culturas temporárias 
ou permanentes ou de de 0,5 hectares” sugerindo para “Área mínima georreferenciada de culturas temporárias 
e/ou permanentes" 

C.1.1.4 - Manutenção de Raças Autóctones 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ANCOTEC ACBRA ACRIGUARDA PALOMBAR
 ANCABRA_ANCCRAL_ANCRAS_APCRS_OVIBEIRA UEVORA_MED ADVID AGROBIO ZERO
 ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA CNJ CNRGAN   
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
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Majorações que: 
- Distingam criadores que cumprem com os mínimos e os criadores que realmente participam com empenho, 
entusiasmo e premiar a fiabilidade dos dados fornecidos pelos mesmos. 
- Motivem os criadores a deixar um maior número de recrias, como deveria existir uma percentagem mínima 
obrigatória de recrias a deixar, em função do tamanho do rebanho. 
.Compromissos não serem apenas por 2 anos mas pelo período de vigência da nova PAC 
.Que não haja majoração de apoio para o dobro do apoio no ano em que sejam inscritas no livro de nascimentos as 
respetivas primeiras crias, apenas para efetivos inferiores a 10CN, defendendo a medida ser generalizada de forma 
igual para todos os criadores, majoração com limite de 10% 
Compromissos não serem apenas por 2 anos mas pelo período de vigência da nova PAC 
Que não haja majoração de apoio para o dobro do apoio no ano em que sejam inscritas no livro de nascimentos as 
respetivas primeiras crias, apenas para efetivos inferiores a 10CN, defendendo a medida ser generalizada de forma 
igual para todos os criadores, majoração com limite de 10% 
O apoio aos criadores de raças autóctones, e relativamente aos graus de risco que existiam anteriormente, torna-
se desproporcional e insuficiente para algumas raças que alteraram o nível de risco. 
Assim uma raça anteriormente de grau B que recebia um apoio de 140€/CN apenas vê aumentado o apoio em 20 
€, uma vez que passou para o nível de “risco”. 
Uma raça anteriormente classificada em Grau C, portanto o nível mais baixo de risco, vê um aumento superior a 
todos os outros níveis – 60€/CN. 
As raças que anteriormente detinham o nível mais grave de risco apenas veem um aumento de 50 €/CN que 
concordamos que em nada motiva os criadores para a manutenção destas raças e os compromissos que eles 
detêm a mantê-las com as percas comerciais associadas e a importância que elas têm para a manutenção de um 
território, da sua identidade e paisagem. 
1. Os compromissos são assumidos por um período de 2 anos - Qual o fundamento de se ter reduzido o período de 
compromissos de 5 para 2 anos, em comparação com o PDR anterior? 2. Majorações - Para os bovinos e equídeos, 
no caso dos efetivos reprodutores serem inferiores a 10 CN, as fêmeas reprodutoras receberão o dobro do apoio 
no ano em que sejam inscritas no livro de nascimentos as respetivas primeiras crias. Qual o fundamento para que 
estas majorações apenas sejam aplicadas a estas 2 categorias de animais? 
Aumentar o valor unitário face ao PRD2020 
Adaptar os níveis de ameaça (rara e em risco) das diferentes raças autóctones às características do sistema de 
produção 
O pagamento ligado às vacas aleitantes e ovinos e caprinos poderia ser substituído por um eventual acerto no 
pagamento base (desligado) – consoante o modelo de convergência a aplicar e com condicionalidade reforçada, 
segundo 2 ou 3 categorias referente às características do Montado (densidade de coberto, vitalidade do renovo, 
características e saúde do solo). Ou, em alternativa, manter-se-ia o pagamento parcialmente ligado, com o prémio 
significativamente reduzido e com condicionalidade reforçada, segundo 2 ou 3 categorias referente às 
características do Montado (densidade de coberto, vitalidade do renovo, características e saúde do solo), sendo 
este pagamento complementado com um pagamento base a definir segundo o modelo de convergência a aplicar. 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
Os compromissos são assumidos por um período de 2 anos - Qual o fundamento de se ter reduzido o período de 
compromissos de 5 para 2 anos, em comparação com o PDR anterior? 
- Majorações - Para os bovinos e equídeos, no caso dos efetivos reprodutores serem inferiores a 10 CN, as fêmeas 
reprodutoras receberão o dobro do apoio no ano em que sejam inscritas no livro de nascimentos as respetivas 
primeiras crias. - Fundamentação para estas majorações apenas se aplicarem a estas 2 categorias de animais? 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 
Compromissos por 5 anos e medida acessível todos os anos, esquema de apoio à recria de forma regressiva para 
efetivos maiores 
Apoio por animal quando comercialização seja efetuada através de um agrupamento de produtores e de regimes 
de qualidade da UE (DOP,IGP e IG). 

C.1.1.5 - Conservação e melhoramento de recursos genéticos (animais, vegetais e florestais) 
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CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ANCOTEC ACRIGUARDA ANCPA FENALAC ANABLE PALOMBAR CONFAGRI_C CNA
 ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
 POLITECNICO_COIMBRA1 CNJ APCRS  
Os prémios propostos que são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Os compromissos serão de cinco anos, enquanto o dos criadores serão de dois anos, esta diferença pode fazer com 
que não se atinjam os objetivos esperados. 
Relativamente á forma e nível de apoio, deveria existir um Montante Base para todas as entidades, 
independentemente do número de ações base e de conservação e do montante atingido. 
Em Programa de Conservação também deveria existir a possibilidade de escolha de pelo menos 2 ações 
complementares á conservação e que são de melhoramento, uma vez que poderiam, mais tarde servia de base 
para um Programa de melhoramento caso o LG assim o pretende-se, como por exemplo a Classificação 
Morfológica Linear, o Controlo Performance em exploração ou a Recolha de informação e estudo da carcaça. 
Desajustamento no valor atribuído às seguintes ações do Programa de Melhoramento: Registo de Nascimentos 
para os suínos (aumentar para 8€/ registo); perfil genético para controlo de filiação (aumentar para 22,5€/teste); 
genotipagem para características de interesse e indesejáveis (aumentar para 20€/ação); controlos de performance 
em estação (aumentar para 250€); ações de conservação ex situ - recolha de material genético para BPGA 
(20.000€) 
Deve ser acrescentado a seguinte alínea às despesas elegíveis: 
“Avaliação Genética nas Raças Exóticas”: - Gestão de livros genealógicos;- Implementação e execução de 
programas de melhoramento genético animal pelas organizações de criadores oficialmente reconhecidas para a 
gestão de livros genealógicos ou do serviço oficial responsável, e gestão das bases de dados informatizadas sobre 
as raças, nomeadamente, sobre os livros genealógicos, programas de conservação e/ou de melhoramento; - Ações 
de promoção e divulgação das raças, nomeadamente participação em exposições e/ou concursos da raça. 
Adicionar elegibilidade a: "avaliação genética" nas raças exóticas: - gestão de livros genealógicos; implementação e 
execução de programas de melhoramento genético animal pelas organizações de criadores oficialmente 
reconhecidas para a gestão de livros genealógicos, e gestão das bases de dados informatizadas sobre as raças, 
nomeadamente sobre os livros genealógicos, programas de conservação e/ou de melhoramento; ações de 
promoção e divulgação das raças, nomeadamente participação em exposições e/ou concursos da raça. 
1. Esta medida deveria conter uma linha específica de investimento para promoção da conservação e 
melhoramento de recursos genéticos vegetais de espécies que deixaram de ser produzidas devido à perda de 
interesse económico. Deveria servir de incentivo a tornar essas espécies mais interessantes do ponto de vista 
comercial, contribuindo assim para estimular a diversificação da oferta de alimentos. E apoiar ações que 
promovessem a utilização direta e informada desses recursos genéticos vegetais por parte dos agricultores nas 
suas atividades produtivas. 
A colocação desta alínea destina-se a justificar as ações atualmente executadas pelo Programa de Melhoramento 
Genético da Raça Bovina Frísia, que é a responsável pelo abastecimento leite no mercado nacional e que são as 
seguintes: 
• Inscrição no Livro Genealógico 
• Classificação Morfológica Linear 
• Exames de paternidade por análises de ADN 
• Registo de Paternidades provenientes das inseminações artificiais 
• Contraste Leiteiro 
• Caracterização Genómica 
• Avaliação Genética 
• Ações de Promoção da Raça 
Embora os montantes para estas ações estejam presentes nas Tabelas de Base e Melhoramento da página 41, era 
conveniente que constassem também de forma explícita na descrição das Despesas Elegíveis, de forma a evitar que 
futuramente surjam duvidas quando às ajudas destinadas ao melhoramento desta raça de aptidão leiteira. 

Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
Manifestamos a nossa preocupação para o facto de a maioria destas intervenções obrigarem ao registo de 
operações, práticas e dados relevantes para digitalização e partilha em plataforma eletrónica, com base em 
conteúdo normalizado, que muitas vezes são coincidentes com as obrigações de registo noutras intervenções. 
Não é claro que os agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais, 
ou sejam cumulativamente com os regimes ecológicos 
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Apoio ao cultivo de variedades/cultivares regionais que estão perfeitamente adaptadas às condições edafo-
climáticas das distintas regiões onde são cultivadas e que sem a existência de um apoio à sua manutenção correm 
o grave risco de “desaparecer”. Nesta situação deveriam ser incluídas variedades regionais de fruteiras, hortícolas, 
vinha e olival. 
Pretende-se colher, conservar, caracterizar, documentar e valorizar os recursos genéticos, de modo a assegurar a 
diversidade biológica e a produção agrícola sustentável, atual e futura, através do apoio à implementação de 
políticas relativas à proteção da biodiversidade. - Isto não está devidamente explicado. Que políticas de proteção à 
biodiversidade? As que se materializam nesta medida? Ou o que se está a tentar dizer é que o que é apoiado nesta 
medida é que serve de base para a criação de outras políticas? 
O que discordamos 
- De salientar que o melhoramento genético das raças exóticas contribui para o aumento da eficiência produtiva de 
leite e de carne e, consequentemente, para a redução do impacto ambiental relacionado com a produção pecuária. 
- Isto só poderá eventualmente ser verdade se considerarmos os impactos por kg de carne ou litros de leite 
produzidos (e não necessariamente). Se for a única variável diferente, os impactos globais serão os mesmos. 
O que propomos como alternativa 
- Esta medida deveria conter uma linha específica de investimento para promoção da conservação e melhoramento 
de recursos genéticos vegetais de espécies que deixaram de ser produzidas devido à perda de interesse 
económico. Deveria servir de incentivo a tornar essas espécies mais interessantes do ponto de vista comercial, 
contribuindo assim para estimular a diversificação da oferta de alimentos. E apoiar ações que promovessem a 
utilização direta e informada desses recursos genéticos vegetais por parte dos agricultores nas suas atividades 
produtivas. 
Ver contemplado não só a conservação Ex-situ, mas sobretudo a conservação in-situ/on-farm, onde a utilização, 
mas também a valorização dos recursos genéticos seja possível 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

Inclusão da Raça Cavalo Português de Desporto  

C.1.2.1 - Apoio às zonas com condicionantes naturais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP IDARN PALOMBAR CNA APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA
 CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Majoração do valor unitário dos pagamentos diretos e, em particular, dos regimes ecológicos em territórios 
classificados, não se confinando aos pagamentos a título de Rede Natura, como forma de remunerar bens públicos 
e externalidades de acordo com o acréscimo de bem-estar social que justificou a sua classificação pelo Estado 
português 
1. Falta considerar aqui uma necessidade relacionada com contrariar a perda e degradação de habitats em 
resultado da atividade agrícola, designadamente da sua intensificação (tão relevante como combater o abandono), 
bem como dos impactos negativos desta sobre as espécies com estatuto de conservação desfavorável. Em linha 
com as recomendações da CE ao PEPAC português: “There is a need to halt and reverse the deterioration in 
conservation trends and status of all protected habitats and species. (…) [Recommendations] ”Improve the 
conservation status of agricultural land with a special attention to grassland habitats, in line with the priorities 
defined in the Prioritised Action Framework.” 
2. Esta medida não contribui necessariamente para a sustentabilidade ambiental dos SAAVN/SFAVN nem para a 
preservação das paisagens agrícolas tradicionais. Não há nenhum compromisso que vise especificamente a 
valorização destes sistemas/paisagens. A referência a esta necessidade deve, por isso, ser retirada. 3. A área 
mínima é demasiado restritiva em áreas de minifúndio, pelo que se propõe que passe a ser de 0,5 ha. 4. É 
importante também estabelecer limites de encabeçamento máximo, para não incentivar a intensificação, o outro 
problema maior destas zonas com condicionantes naturais, para além do abandono rural. 
Aumento dos apoios no primeiro escalão e a garantia de que a medida tem valores suficientes para eliminar 
rateios. Deve ser eliminada a regra do encabeçamento máximo. Para efeitos de encabeçamento devem ser 
considerados os animais constantes na tabela de conversão das espécies animais em CN, constante do anexo II da 
Portaria n.º 24/2015 de 9 de Fevereiro. 
Todos os suínos de raças autóctones (Alentejana; Bísaro e Malhado de Alcobaça), bem como todos os Equídeos 
(independentemente da espécie ou raça) devem ser considerados para encabeçamento de todas as ajudas 
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Falta considerar aqui uma necessidade relacionada com o contrariar a perda e degradação de habitats em 
resultado da atividade agrícola, designadamente da sua intensificação (tão relevante como combater o abandono), 
bem como dos impactos negativos desta sobre as espécies com estatuto de conservação desfavorável. Em linha 
com as recomendações da CE ao PEPAC português: "There is a need to halt and reverse the deterioration in 
conservation trends and status of all protected habitats and species. (...) [Recommendations] "Improve the 
conservation status of agricultural land with a special attention to grassland habitats, in Line with the priorities 
defined in the Prioritised Action Framework." 
O que discordamos 
- a sustentabilidade ambiental dos sistemas agro -silvo -pastoris de alto valor em termos de biodiversidade, bem 
como preservar paisagens agrícolas tradicionais. - Esta medida não contribui necessariamente para a 
sustentabilidade ambiental dos SAAVN/SFAVN nem para a preservação das paisagens agrícolas tradicionais. Não há 
nenhum compromisso que vise especificamente a valorização destes sistemas/paisagens. A referência a esta 
necessidade deve, por isso, ser retirada. 
O que propomos como alternativa 
 - A área parece ser demasiado restritiva em áreas de minifúndio, pelo que se propõe 0,5 ha. 
- encabeçamento mínimo - É importante também estabelecer limites de encabeçamento máximo, para não 
incentivar a intensificação, o outro problema maior destas zonas com condicionantes naturais, para além do 
abandono rural. 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP IDARN GlocalFaro UNAC ICNF PALOMBAR CNA ZERO ANPWWF, LPN, 
Palombar, SPEA CNJ  
Os prémios propostos são, na generalidade das medidas, insuficientes para compensar devidamente os 
beneficiários pelos compromissos associados 
Majoração do valor unitário dos pagamentos diretos e, em particular, dos regimes 
ecológicos em territórios classificados, não se confinando aos pagamentos a título 
de Rede Natura, como forma de remunerar bens públicos e externalidades de 
acordo com o acréscimo de bem-estar social que justificou a sua classificação pelo 
Estado português 
É extremamente importante considerar que o aumento da agricultura intensiva e de superexploração em Portugal 
está associado à perda de biodiversidade e à violação de áreas ambientalmente muito sensíveis. 
As condicionantes apontadas deveriam ser estendidas a toda a REDE NATURA 2000 em todos os parques que 
integra e não só ao limite das ZEP- zonas especiais de proteção. 
A limitação dos pagamentos às áreas condicionadas de tipo 1, 2 e 3, exclui 
outras condicionantes com implicações de cariz económico na Rede Natura 2000, nomeadamente a colocação de 
cercas para proteção de habitats, ou a realização de trabalhos manuais em detrimento de intervenções 
mecanizadas. 
A intervenção pagamento natura é dirigido à atividade agrícola desenvolvida em áreas classificadas. 
No que diz respeito às condições de acesso considera-se importante clarificar a diferenciação entre a área 
condicionada tipo 2 e tipo 3.  
Relativamente aos compromissos considera-se que: 
• dadas as tipologias das culturas elegíveis não se justifica a anualização da ajuda, podendo esta ter uma 
configuração plurianual; 
• os encabeçamentos devem ser adaptados aos valores naturais presentes dentro de cada área classificada, 
respeitando os limites atribuídos em outras intervenções nomeadamente em C.1.1.2.1 lameiros e montados. 
1. Nas áreas de minifúndio, onde os mosaicos de paisagem em Rede Natura contribuem para a manutenção da 
biodiversidade e para a resiliência, por exemplo aos fogos rurais, uma área mínima de 1 ha é demasiado restritiva 
que, a manter-se deixará muitos agricultores de fora. Deveria ser considerada uma área inferior, propondo-se que 
seja de 0,5 ha. 
Aumento dos apoios no primeiro escalão e a garantia de que a medida tem valores suficientes para eliminar 
rateios. Deve ser eliminada a regra do encabeçamento máximo. Para efeitos de encabeçamento devem ser 
considerados os animais constantes na tabela de conversão das espécies animais em CN, constante do anexo II da 
Portaria n.º 24/2015 de 9 de Fevereiro. 
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Nas áreas de minifúndio, onde os mosaicos de paisagem em Rede Natura contribuem para a manutenção da 
biodiversidade e para a resiliência, por exemplo aos fogos rurais, uma área mínima de 1 ha é demasiado restritiva 
que, a manter-se, deixará muitos agricultores de fora. 
O que propomos como alternativa 
- Deveria ser considerada uma área inferior, propondo-se que seja de 0,5 ha 
Agricultores biológicos possam aceder a estas medidas dadas as suas boas práticas ambientais e sejam apoiados 
cumulativamente com os regimes ecológicos. 

C.2.1.1 - Investimento produtivo agrícola - Modernização 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP ANCAVE AACampoBranco CONSULAI CAP CentroPINUS UNAC CONFAGRI_C
 CNA ADVID AGROBIO APPITAD_2 ZERO  
Na Arquitetura do Investimento é tomada a opção de um apoio público proporcionalmente decrescente em 
relação ao montante do investimento - vindo esta opção a ser justificada com o intuito de favorecer 
tendencialmente as explorações de menor dimensão -, acompanhada da proposta de aplicação de taxas de apoio 
superiores para as pequenas explorações (+20 p.p.), sem que as razões que motivaram estas decisões estejam 
devidamente fundamentadas e, mais grave, continuando a não estar sequer definido o que se entende por 
pequena exploração. Não estando definido o sujeito, como se determina a sua necessidade de uma forma tão 
taxativa? Em contrapartida, os níveis de apoio previstos ignoram o impacto na economia de investimentos de 
montantes mais elevados, em termos de criação de valor e emprego. Referimo-nos a investimentos de limiar 
superior a 500.000€ que no período atual, embora representando 4 % do número de projetos, representam 35% 
do volume de investimento. 
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 
Alteração dos limites para: (…) de 350 mil euros até 1000 mil euros- 20% da taxa máxima de apoio;  
• mais 1000 mil euros - apoio de «subvenção não-reembolsável 
Medida de caracter permanente, simplificada, bonificação a 50%, para apoio aos pequenos investimentos nas 
explorações, independentemente da dimensão e faturação da exploração 
Nas medidas de investimento, estranhamos a ausência da medida de “Instrumentos Financeiros”, que ganha 
especial relevância no futuro enquadramento de taxas de apoio mais baixas e de taxas de juro mais altas. 
O que se entende por “condição de agricultor” na definição dos beneficiários elegíveis? 
▪ Nas “Condições de elegibilidade da intervenção”, é referido que “podem ser apresentados mais do que um 
projeto de investimento caso o promotor demonstre que se trate de um projeto distinto em termos de âmbito, 
geograficamente ou temporalmente. Caso seja apresentado um projeto idêntico, para a definição do valor de apoio 
será tido em conta o montante acumulado de projetos da mesma natureza”. 
o O que se entende por projeto distinto? A aquisição de maquinaria para um pomar anteriormente instalado, e 
financiado, é um projeto distinto? O adensamento de um olival é um projeto distinto? 
o Podemos concluir que, não havendo projetos idênticos, não haverá teto máximo de investimento por beneficiário 
no programa todo? 
▪ É referida uma taxa de apoio distinta para “pequena exploração”, no caso de investimentos inferiores a 50.000€. 
Como é definida a “pequena exploração”? 
▪ Não existe um valor mínimo para o investimento nesta medida? 
▪ Não são definidas majorações de apoio para nenhuma tipologia de beneficiários (ex: membros de OP). Estão 
previstas algumas majorações? 
▪ No PDR, a meio da sua implementação, através da Portaria n.º 301-B/2016, de 30 de novembro, foram impostos 
limites às despesas de elaboração e acompanhamento da candidatura, diagnósticos, estudos de viabilidade e 
similares, que passaram a estar limitadas a 2 %, em investimentos até 100 mil euros de despesa elegível apurada na 
análise, e a 1 % na parte do investimento que ultrapassa aquele montante, até ao limite de 6 mil euros no total. 
Trata-se de um valor muito redutor e que prejudica os promotores pois o custo de consultoria não se reduz desta 
forma, sobretudo quando íntegra todo o tipo de consultoria técnica de apoio à construção do projeto e da 
candidatura. Propomos que possa ser considerado um valor máximo de 5% para despesas gerais, como 
inicialmente previsto no PDR. 
Sugestão: 
▪ Com todas as exigências relacionadas com os investimentos em sistemas de irrigação prevê-se um grande peso 
de burocracia e dependência de entidades externas que tendencialmente levarão a atrasos na execução dos 
projetos. Por isso, seria importante, desde o início do programa, ter um sistema implementado que garantisse uma 
resposta célere de todas as entidades envolvidas. 
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Medida de pequenos investimentos na exploração agrícola, assente numa lógica de candidaturas simplificadas, 
acessível a todas as explorações independentemente da sua dimensão 
Preocupação com a opção de um apoio público proporcionalmente decrescente em relação ao montante do 
investimento e não concordância com as reduções propostas da taxa máxima de apoio, quando o valor de 
investimento ultrapassa os 200.000 €. 
Introdução de ajudas específicas ao pequeno produtor: uma de apoio ao investimento e outra de apoio à 
manutenção de pequenas parcelas florestais em minifúndio e em territórios vulneráveis, com o compromisso de 
gestão e obtenção de aconselhamento técnico. 
Manter a intervenção do PDR2020 “Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas”, sendo elegíveis 
investimentos em áreas florestais das explorações agrícolas em áreas sem cobertura DLBC. O Centro PINUS 
apresentou uma proposta de uma intervenção para pinheiro-bravo e está disponível para adaptar, num prazo 
compatível com a entrega do PEPAC, essa proposta para que seja transversal a qualquer sistema florestal.  
A introdução de taxas degressivas vem mais uma vez penalizar os 
investimentos de maior dimensão, os quais são estruturantes e 
fundamentais em termos de desenvolvimento rural. 
No extremo, nestas intervenções, os investimentos de maior dimensão terão taxas de apoio de 20 a 30%, 
manifestamente insuficientes para atingir os objetivos ambientais necessários. 
Propõe-se a fixação da degressividade num limite mínimo de apoio de 50%. 
Considerando que deixaram de figurar os instrumentos financeiros no PEPAC apresentado, devem ser apoiados 
projetos de investimento até 1.500 mil euros. 
Taxa de apoio sucessivamente aplicada ao valor de investimento elegível (aferido na data de decisão): 
- até 50 mil euros – taxa máxima de apoio = 65% ou 85% caso seja uma pequena exploração; 
- de 50 mil euros até 150 mil euros- (prop: 3/4) da taxa máxima de apoio; 
- de 150 mil euros até 250 mil euros- (prop: 1/2) da taxa máxima de apoio; 
- de 250 mil euros até (prop: 500) mil euros- (prop: 1/4) da taxa máxima de apoio; 
(prop:- acima de 500 mil euros 1/8 da taxa máxima de apoio;) 
Condições de elegibilidade da intervenção 
• Para explorações que tenham uma área com pastagens (temporárias ou permanentes), pousios, culturas 
leguminosas ou arroz, inferior a [25]% da área total da exploração, se apresentarem um projeto de investimento 
em plantações de culturas permanentes com uma área superior a 10 hectares (propo: contínuos), é necessário 
assegurar uma área adjacente não produtiva para melhoria ou aumento da biodiversidade (pousios, elementos 
paisagísticos, sebes, faixas de proteção ao longo dos cursos de água e outros que venham a ser classificados como 
tal), com uma dimensão mínima de [3]% da área de plantação objeto do projeto; 

Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
No que respeita ao Investimento na exploração agrícola, preocupa-nos a aplicação de uma taxa de apoio máxima 
decrescente em relação ao montante do Investimento 
Não concordamos também com a redução da taxa máxima de apoio, para montantes inferiores aos atualmente 
praticados no PDR2020, quando o valor de investimento ultrapassa os 200.000 €, incluindo a limitação do apoio 
para 169.000 € quando o investimento é superior a 500.000 €. Atualmente, este tipo de investimentos representa 
43 % do número de candidaturas aprovadas e 78 % do valor de investimento total elegível aprovado no âmbito da 
medida 3.2.1 do PDR2020. 
Inclusão de medida de pequenos investimentos na exploração agrícola, assente numa lógica de candidaturas 
simplificadas, acessível a todas as explorações independentemente da sua dimensão 

Concursos exclusivamente dedicados a Agricultura Biológica 
No que respeita ao Investimento na exploração agrícola, preocupa-nos a aplicação de uma taxa de apoio máxima 
decrescente em relação ao montante do Investimento. Esta opção é justificada com o objetivo de favorecer as 
explorações de menor dimensão e apoiar as pequenas explorações (+ 20 p.p.), sem que tenham sido definidos 
estes dois conceitos, pelo que não é possível avaliar a sua pertinência. Acresce ainda o facto de não haver qualquer 
mecanismo que garanta que a taxa máxima é aplicada a explorações de pequena 
dimensão, na medida em que uma grande empresa poderá apresentar um investimento inferior a 50.000 € e obter 
uma taxa máxima de apoio de 65%, no caso dos investimentos produtivos agrícolas - modernização; 
Não concordamos também com a redução da taxa máxima de apoio, para montantes inferiores aos atualmente 
praticados no PDR2020, quando o valor de investimento ultrapassa os 200.000 €, incluindo a limitação do apoio 
para 169.000 € quando o investimento é superior a 500.000 €. Atualmente, este tipo de investimentos representa 
43 % do número de candidaturas aprovadas e 78 % do valor de investimento total elegível aprovado no âmbito da 
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medida 3.2.1 do PDR2020. 
Este tipo de investimentos é fundamental para revitalizar as zonas rurais, na medida em 
que cria emprego local, garante a manutenção da atividade agrícola em zonas rurais e 
contribui para o equilíbrio da balança comercial do sector agroalimentar. Num momento 
de recuperação de uma crise provocada pela pandemia e com a necessidade de o sector 
modernizar-se para corresponder aos desafios da estratégia farm-to-fork, não podemos 
concordar com a redução da taxa máxima de apoio a estes tipos de investimento; 
• Os investimentos previstos nesta intervenção visam apoiar ações que promovam a 
preservação da qualidade dos solos, do ar e da água, através da utilização eficiente dos 
recursos, da produção, a utilização de energias renováveis e a adaptação dos sistemas 
agrícolas às alterações climáticas, diminuindo o impacto da atividade agrícola sobre os 
recursos naturais e garantindo a sustentabilidade do sector; 
• Tratam-se de investimentos avultados, como a instalação de painéis solares, a aquisição 
de máquinas e equipamentos de agricultura de precisão ou com menor impacto 
ambiental, investimentos em melhoria da eficiência ou instalação de sistemas de rega 
eficiente, que facilmente ultrapassam os 50.000 € de capital e que em médias explorações 
podem ultrapassar os 200.000 €, motivo pelo qual não podemos concordar com a 
aplicação da taxa de apoio máxima degressiva em função do valor de investimento, proposto neste documento; 
Preocupa-nos também não haver qualquer referência a uma medida de pequenos 
investimentos na exploração agrícola, assente numa lógica de candidaturas simplificadas, acessível a todas as 
explorações independentemente da sua dimensão, que permita aos 
agricultores realizar pequenos investimentos de modernização da sua exploração, que 
tanto sucesso tiveram no ProDer e no PDR2020, apesar da limitação de acesso desta 
medida no último quadro e que desvirtuou esta simplificação de candidaturas para todos 
as explorações. 

C.2.1.2 - Investimento agrícola para melhoria do desempenho ambiental 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ANCAVE CONSULAI CAP, UNAC CNA AGROBIO ZERO  
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 
Alteração dos limites para: 
(…) 
de 350 mil euros até 1000 mil euros- 20% da taxa máxima de apoio;  
• mais 1000 mil euros - apoio de «subvenção não-reembolsável» será de 288 mil euros.  
Nas medidas de investimento, estranhamos a ausência da medida de “Instrumentos Financeiros”, que ganha 
especial relevância no futuro enquadramento de taxas de apoio mais baixas e de taxas de juro mais altas. 
Parece existir um erro na lista das taxas de apoio previstas. Refere “de 350 mil euros – 20% da taxa máxima de 
apoio”, parecendo que deveria ser “mais de” 
Preocupação com a opção de um apoio público proporcionalmente decrescente em relação ao montante do 
investimento e não concordância com as reduções propostas da taxa máxima de apoio, quando o valor de 
investimento ultrapassa os 200.000 €. 
No extremo, nestas intervenções, os investimentos de maior dimensão terão taxas de apoio de 20 a 30%, 
manifestamente insuficientes para atingir os objetivos ambientais necessários. 
Propõe-se a fixação da degressividade num limite mínimo de apoio de 50%. 

Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 

Concursos exclusivamente dedicados a Agricultura Biológica 

C.2.1.3 - Investimentos não produtivos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ANCAVE CONSULAI DGPC ICNF CONFAGRI_C ADVID AGROBIO ZERO  
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 
Alteração dos limites para: Apoio máximo de subvenção não reembolsável será de 350 mil euros 
Nas medidas de investimento, estranhamos a ausência da medida de “Instrumentos Financeiros”, que ganha 
especial relevância no futuro enquadramento de taxas de apoio mais baixas e de taxas de juro mais altas. 
Seria interessante que os avisos desta medida fossem complementar ao “INVESTIMENTO PRODUTIVO AGRÍCOLA – 
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MODERNIZAÇÃO 
A taxa de apoio no caso de outras tipologias de investimento (que não a recuperação de muros em pedra posta) é 
de 100% de apoio não reembolsável? 
• Sugere-se a inclusão nesta intervenção dos investimentos não produtivos associados à intervenção D.2.4 ou 
relacionados com os seus objetivos (“visa melhorar o estado de conservação das espécies”). A fim de colmatar as 
lacunas e medidas de conservação às espécies com estatuto de proteção nela identificada. 
BENEFICIÁRIOS, CONDIÇÕES DE ACESSO E COMPROMISSOS 
… 
• Nas áreas de baldio, apenas podem beneficiar dos apoios previstos os órgãos de gestão de baldio, nos termos da 
Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, alterada pelas Leis nºs. 89/97, de 30 de junho, e 72/2014, de 2 de setembro 
No que respeita aos Investimentos Não Produtivos, não compreendemos a redução do orçamento a aplicar a nesta 
intervenção face ao PDR 2020 (30.221.080 € no PDR2020 para 27.600.000 € no PEPAC), quando até à presente 
data apenas abriram 2 avisos de candidatura (14.200.000 €), cujos montantes de apoio ficaram aquém dos 
montantes candidatos. Esta medida é da maior importância para a preservação e reforço da biodiversidade e 
prevenção da degradação dos recursos naturais, 

Concursos exclusivamente dedicados a Agricultura Biológica 

C.2.2.1 - Prémio Instalação Jovens Agricultores 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CAP – ANCAVE – 32 – 48 – CONSULAI – GlocalFaro – CAP mulheres agricultoras - LEICAR 

Prémios propostos são insuficientes para compensar devidamente os beneficiários pelos compromissos associados 
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 

Prémio à instalação Jovens Agricultores deveria ser de 40 000 a 60 000€; 
Obrigação dos jovens agricultores residirem no concelho do assento de lavoura da exploração agrícola ou concelho 
confinante e não o agricultor chefe de 
exploração (alguém que está a tempo diariamente na exploração agrícola a decidir e executar as operações 
culturais) 
Segundo a proposta do PEPAC “O prémio, incluindo o acréscimo, é adicionado uma componente de 5.000 € no 
caso de o jovem se instalar em regime de exclusividade (ocupação e rendimento), aumentando este valor para 
10.000€ caso a instalação do jovem agricultor se localize em zona vulnerável definida pela RCM n.º 21/2021”. O 
regime de exclusividade, que é aferido na conclusão dos investimentos do projeto, é uma condição muito redutora, 
sobretudo nos primeiros anos de instalação em que, na maioria das situações, as culturas instaladas ainda não 
geram receitas. Os 5.000 euros de bonificação são manifestamente insuficientes para que um Jovem Agricultor 
possa subsistir em exclusivo da atividade. 
Haver elegibilidade no apoio aos custos com a aquisição ou arrendamento de terras e 
apoio à aquisição de efetivos pecuários 
Apesar dos apoios descritos, continua a ser algo difícil, limitado e arriscado a instalação do jovem agricultor. Não 
obstante, continua a ser dada prioridade, estímulo e preferência à instalação no âmbito de modos de produção que 
visam a agricultura intensiva e monocultural, prejudicando discriminatoriamente projetos que apresentem maior 
diversidade agrícola extensiva, ou multiproduto no âmbito de agroecossistemas sustentáveis, direcionados a nichos 
de mercado específicos. 
Há também fatores que devem ser tomados em causa, tais como o custo elevado atual da compra e renda de terra 
e o difícil acesso à água, com restrições recentes nas licenças para captações subterrâneas e nas licenças de 
precários 
dos perímetros de rega. Dever-se-ia avaliar o modo de produção que os jovens querem implementar e tendo em 
conta o flagelo das alterações climáticas abrir critérios de exceção no que concerne à obtenção de títulos de 
utilização de 
água, que garantissem obviamente práticas exemplares  
Potenciar investimentos promovidos por mulheres, quer por via de majorações das taxas de apoio, quer por via dos 
critérios de seleção das operações 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores, de forma a viabilizar os projetos de investimento e de forma a 
fixar os jovens na atividade primária 
Discriminar positivamente os JA que se instalam em regime de exclusividade (ocupação e rendimento) 
O nível de apoio à instalação associado ao Plano Empresarial é de 20.000€ tendo os seguintes acréscimos: 
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• Acréscimo de 25% do prémio, se o Plano Empresarial incluir investimentos na exploração, superiores ou iguais a 
80.000 €. 
• Ao prémio, incluindo o acréscimo, ser adicionado uma componente de 10.000 € no caso do jovem se instalar em 
regime de exclusividade (ocupação e rendimento), aumentando este valor para 15.000€ caso a instalação do jovem 
agricultor se localize em zona vulnerável definida pela RCM n.º 21/2021. 
A CNA não concorda com a discriminação negativa no valor do prémio para a instalação de jovens agricultores com 
investimentos abaixo dos 80 000€. Propõe-se ainda que a majoração prevista no prémio a quem se instale em 
regime de exclusividade seja um valor que corresponda ao somatório de 1 IAS por mês até se atingir o ano cruzeiro 
(tendo um valor mínimo de 1000€).  
A CNA propõe uma medida de capacitação das estruturas associativas que vise o acompanhamento técnico e ajuda 
à manutenção das explorações de jovens agricultores para lá do período obrigatório para os projetos de novas 
instalações, designadamente dos quadros comunitários anteriores. 

C.2.2.2 - Investimento produtivo Jovens Agricultores 

ANCAVE – 32 – CONSULAI – CAP mulheres agricultoras - LEICAR 
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 

Apoiar instalação de JA com valores de 200 000€ de apoio por projeto  
Nas medidas de investimento deveriam estar previstos os “Instrumentos Financeiros”, que ganha especial 
relevância no futuro enquadramento de taxas de apoio mais baixas e de taxas de juro mais altas. 
Potenciar investimentos promovidos por mulheres, quer por via de majorações das taxas de apoio, quer por via dos 
critérios de seleção das operações 
Reforço dos apoios diretos aos jovens agricultores, de forma a viabilizar os projetos de investimento e de forma a 
fixar os jovens na atividade primária 

C.3.1.1 - Investimento produtivo na Bioeconomia - Modernização 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ANCAVE CONSULAI CAP, CentroPINUS ICNF BALADIbaldios CONFAGRI ZERO
 CONFAGRI  
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 
Alteração dos limites para: (…)de 350 mil euros até 3500 mil euros- 20% da taxa máxima de apoio;  
• mais 3500 mil euros - apoio de «subvenção não-reembolsável» será de 559 mil euros.  
Trata-se de uma mesma medida para os investimentos em agroindústria e para a parte florestal? Faz sentido? 
Serão avisos diferentes, ou os avisos serão comuns para todas as atividades? 
▪ Nos objetivos da intervenção não está referido o Objetivo Específico 3 (Melhorar a posição dos agricultores na 
cadeia de valor), apesar de ser referido na “Racionalidade” da intervenção. Acreditamos que tenha sido um lapso. 
▪ Só é indicado um único indicador de realização (O.24 - Número de operações ou unidades de investimento 
produtivo fora da exploração agrícola apoiadas) 
o É mesmo assim? 
o 3 projetos de um mesmo promotor contribuem igual a 1 projeto (por ser apenas uma unidade industrial)? E o 
valor produzido? Apesar de considerar que em termos de avaliação dos projetos seria mais complexo, 
consideramos que poderíamos ser mais ambiciosos. Aliás, na verdade, já existem alguns dados que são 
preenchidos como indicadores, nomeadamente o volume de negócios. 
▪ Relativamente aos indicadores de resultados, algumas questões: 
“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)”. Como é que este 
indicador vai ser medido na prática? 
o “R.39 - Desenvolver a economia rural: Número de empresas rurais, incluindo empresas de bioeconomia, 
desenvolvidas com apoio da PAC”. Apenas o número? Não deveriam ser medidos indicadores de resultados 
associados à implementação e impactos dos projetos? 
▪ A prestação de serviços agrícolas é elegível nesta medida? Não tendo sido no passado, ficamos com dúvidas 
sobretudo devido a algumas referências no texto: 
o Na “Racionalidade” é referido que “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 
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explorações de menor dimensão” 
o Também na “Racionalidade” é dito que “é crucial apoiar o desenvolvimento da bioeconomia a montante 
(fornecedores de bens e serviços a atividade agrícola) e a jusante (transformação e comercialização de produtos 
agrícolas) da atividade agrícola. Com efeito, a maximização do valor da cadeia agroalimentar/florestal e a 
otimização dos custos de produção (melhoria da eficiência na utilização de fatores de produção) são elementos 
que podem assegurar um maior rendimento aos agricultores e simultaneamente promover o crescimento e 
emprego das zonas Rurais (OE 8) - «Promover o Emprego, o Crescimento, a Inclusão Social e o Desenvolvimento 
Local nas Zonas Rurais, nomeadamente a Bioeconomia e a Silvicultura Sustentável». 
Tem de estar absolutamente clarificado a fronteira entre os investimentos apoiados pelo FEADER e os 
investimentos apoiados pelo FEDER (ou outros fundos comunitários), desde o início do PEPAC. Pelas indicações do 
documento, mantemos dúvidas relativamente à antecipação da resolução desses problemas. 
o No Objetivos, apenas fala em Indústria alimentar, bebidas e madeira, cortiça (Códigos NACE C10, C11, C16) ou 
atividades de suporte à agricultura/floresta (Códigos NACE A01.6 e A02.4) 
o Na Legislação Associada é referido que “No que se refere aos Fundos da Política de Coesão, designadamente 
FEDER existem áreas de complementaridade que poderão potenciar os resultados passíveis de atingir através de 
apoios previstos no PEPAC, assegurando-se, em simultâneo, uma eficiente utilização dos recursos que exige 
nomeadamente a eliminação dos riscos de sobreposição de financiamentos” 
▪ Nas “Condições de acesso”, é referido que “podem ser apresentados mais do que um projeto de investimento 
caso o promotor demonstre que se trate de um projeto distinto (âmbito, geograficamente ou temporalmente)”. 
Para efeito do cálculo de apoio, e pela nossa interpretação, é feito o cálculo projeto a projeto, no caso de projetos 
distintos, ou é tido em conta o montante total de investimento no caso de projeto idêntico. 
o Na prática, qual a definição concreta de projeto distinto? A substituição de equipamentos numa adega é um 
projeto distinto porque é feito num tempo distinto? A construção de dois lagares, em duas localizações, são dois 
projetos distintos? 
o Podemos concluir que, não havendo projetos idênticos, não haverá teto máximo de investimento por beneficiário 
no programa todo? 
▪ Relativamente à taxa de apoio, que é manifestamente baixa para a realidade agroindustrial, sobretudo sem 
instrumentos financeiros complementares, ficamos com uma dúvida: 
o É referido que a taxa de apoio é aferida na decisão. Se a execução do investimento ficar abaixo do proposto, a 
taxa definida mantém-se ou é ajustada ao novo valor de investimento realizado? 
▪ Não existe um valor mínimo para o investimento nesta medida? 
▪ Não são definidas majorações de apoio para nenhuma tipologia de beneficiários (ex: OP). Estão previstas algumas 
majorações? 
▪ No PDR, a meio da sua implementação, através da Portaria n.º 301-B/2016, de 30 de novembro, foram impostos 
limites às despesas de elaboração e acompanhamento da candidatura, diagnósticos, estudos de viabilidade e 
similares, que passaram a estar limitadas a 2 %, em investimentos até 250 mil euros de despesa elegível apurada na 
análise, e a 1 % na parte do investimento que ultrapassa aquele montante, até ao limite de 10 mil euros no total. 
Trata-se de um valor muito redutor e que prejudica os promotores pois o custo de consultoria não se reduz desta 
forma, sobretudo quando íntegra todo o tipo de consultoria técnica de apoio à construção do projeto e da 
candidatura. Propomos que possa ser considerado um valor máximo de 5% para despesas gerais, como 
inicialmente previsto no PDR. 
Preocupação com a opção de um apoio público proporcionalmente decrescente em relação ao montante do 
investimento e não concordância com as reduções propostas da taxa máxima de apoio, quando o valor de 
investimento ultrapassa os 200.000 €. 
Incluir a resina entre os produtos identificados, em coerência com a importância que este produto tem no Plano de 
Ação para a Bioeconomia Sustentável (PABS) – Horizonte 2025. 
Potenciar investimentos promovidos por mulheres, quer por via de majorações das taxas de apoio, quer por via dos 
critérios de seleção das operações. 

Consideramos necessária a revisão da taxa de apoio máxima. 
Considerando que deixaram de figurar os instrumentos financeiros no PEPAC apresentado, devem ser 
apoiados projetos de investimento até 3.000 mil euros 
Taxa de apoio sucessivamente aplicada ao valor de investimento elegível (aferido na data de decisão): 
- até 100 mil euros – taxa máxima de apoio = 65%; 
- de (100) mil euros até (250) mil euros- (3/4) da taxa máxima de apoio; 
- de (250) mil euros até (500) mil euros- (1/2) da taxa máxima de apoio; 
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- de (500) mil euros até (1 000) mil euros- (1/4) da taxa máxima de apoio; 
- (de 1 000 mil euros até (3 000) mil euros- (1/8) da taxa máxima de apoio); 
Adenda setor “Olivícola”: 
Bioeconomia: Transformação 
A presente campanha de produção de azeite vai ser a maior campanha de sempre perspetivando-se valores entre 
as 180.000 e as 200.000 toneladas. 
Os lagares estão a ter dificuldades na transformação e na capacidade de armazenamento, tendo que parar 1 a 2 
dias por semana para conseguirem laborar a azeitona já rececionada, com a diminuição da qualidade do produto 
final. 
Simultaneamente as unidades de extração vão parar de receber o bagaço porque já não têm capacidade de 
receção e de armazenamento. Este facto vai originar a paragem dos lagares e que os olivicultores deixem de 
apanhar a azeitona. 

C.3.1.2 - Investimento produtivo na Bioeconomia para melhoria do desempenho ambiental 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ANCAVE CONSULAI CAP CELPA BALADIbaldios CONFAGRI_C ZERO  
Em todas as intervenções do Eixo C, os setores que beneficiam de intervenções setoriais no Eixo B só deveriam ser 
elegíveis para investimentos não cobertos por essas intervenções setoriais. 
Alteração dos limites para: (…)de 350 mil euros até 2000 mil euros- 20% da taxa máxima de apoio;  
• mais 2000 mil euros - apoio de «subvenção não-reembolsável» será de 408 mil euros. 
Algumas das questões relacionadas com os indicadores de realização e de resultados mantém-se do ponto 
anterior. No entanto, existem dúvidas relacionadas com outros pontos: 
▪ O objetivo da intervenção não é nada específico e não se percebe o que pode estar, ou não, contemplado na 
medida. Referem-se a atividades a montante e a jusante: são medidas/investimentos necessariamente 
complementares ou são individuais? 
▪ Nas condições de acesso é referido que é necessário “Apresentar projeto, com parecer positivo de entidade 
competente na matéria, que demonstre a melhoria do desempenho ambiental/Climático” 
o A definição das entidades competentes será clarificada previamente? 
o Por exemplo, nos painéis solares, o registo é feito à posteriori. Neste caso é necessário ter um parecer? De 
quem? 
o Pela nossa experiência, não nos parece viável tratar desses pareceres depois da abertura dos avisos. No limite, 
podem ser pareceres a apresentar até à fase de contratação ou de 1.º pedido de pagamento. 
▪ É referido que a taxa de apoio é aferida na decisão. Se a execução do investimento ficar abaixo do proposto, a 
taxa definida mantém-se ou é ajustada ao novo valor de investimento realizado? 
Preocupação com a opção de um apoio público proporcionalmente decrescente em relação ao montante do 
investimento e não concordância com as reduções propostas da taxa máxima de apoio, quando o valor de 
investimento ultrapassa os 200.000 €. 
Inclusão das cinzas, areias de leito fluidizado das caldeiras de biomassa e outros materiais resultantes da queima de 
biomassa, de modo a alargar o leque de opções que contribuem para a melhoria do desempenho ambiental. 
Potenciar investimentos promovidos por mulheres, quer por via de majorações das taxas de apoio, quer por via dos 
critérios de seleção das operações 
Considerando que deixaram de figurar os instrumentos financeiros no PEPAC apresentado, devem ser 
apoiados projetos de investimento até 3.000 mil euros 
Taxa de apoio sucessivamente aplicada ao valor de investimento elegível (aferido na data de decisão): 
- até 100 mil euros – taxa máxima de apoio = 65%; 
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- de (100) mil euros até (250) mil euros- (3/4) da taxa máxima de apoio; 
- de (250) mil euros até (500) mil euros- (1/2) da taxa máxima de apoio; 
- de (500) mil euros até (1 000) mil euros- (1/4) da taxa máxima de apoio; 
- (de 1 000 mil euros até 3 000 mil euros- 1/8 da taxa máxima de apoio); 

C.3.2.1 - Florestação de terras agrícolas e não agrícolas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
AFCavado DGPC CELPA CentroPINUS UNAC ICNF BALADIbaldios CNA
 SONAE_ARAUCO KSSolutions_3 ZERO  
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Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Não se compreende a alteração da idade referida para povoamentos a instalar com espécies de rápido 
crescimento. É um conceito interiorizado a nível técnico e reconhecido pelos agentes da fileira florestal. Refere-se 
como exemplo que nas Definições do Inventário Florestal Nacional 6, Alto fuste é definido como “O povoamento 
provém de sementeira, plantação, regeneração natural tendo ultrapassado a idade normal de corte para 
constituição de uma talhadia (mais de 16 anos).” 
A dispersão das diferentes ações de gestão dos espaços florestais por oito intervenções representa uma grande 
complexidade para os beneficiários e um sério obstáculo à utilização destas verbas pelo sector, que, na nossa 
perspetiva, é desnecessária.  
Sugestão 
Simplificar as 8 intervenções em apenas três. Cada uma dessas 3 intervenções preveem ações integradas, 
distinguindo-se pela sua adaptação a 3 tipos de beneficiários: 
- Uma intervenção destinada a entidades gestoras de território e na forma de contrato-programa com 5 anos;  
- Outra destinada a apoiar investimentos de proprietários com áreas superiores a 10 hectares;  
- Uma terceira destinada a apoiar investimentos de pequenos proprietários florestais com áreas inferiores a 10 
hectares. 
Critérios de Seleção e Majoração 
Constata-se que os critérios de seleção e as majorações continuam a privilegiar as formas de gestão agrupada. 
Alertamos que esta opção significa, na prática, que os beneficiários em minifúndio ainda não organizados ficam 
desfavorecidos e recebem sempre uma taxa de apoio inferior aos que estão organizados.  
Nota-se ainda que os territórios de propriedade comunitária (baldios) que não estão em co-gestão com o ICNF não 
têm a mesma majoração. Recorda-se que a motivação de muitas entidades gestoras dos baldios para sair da co-
gestão foi a falta de capacidade do ICNF e que a legislação foi alterada no sentido de facilitar essa opção em 
reconhecimento das dificuldades do ICNF. O papel dos agrupamentos de baldios e das suas entidades gestoras não 
é reconhecido.  
Sugestão 
Manter os anúncios regionais. Criar uma intervenção destinada a entidades gestoras do território. Incluir as 
entidades gestores de baldios como uma das formas de gestão agrupada. Não fazer da co-gestão do baldio um 
critério de seleção ou majoração.  
Ao privilegiar a florestação de terras não agrícolas, esta intervenção limita significativamente a sua abrangência 
territorial. Sendo reconhecido o interesse na arborização de terras agrícolas pelas intenções submetidas e não 
aprovadas no PDR2020, e que a arborização é um dos principais objetivos para aumentar o sequestro de carbono a 
nível europeu, deverão ser maximizadas as áreas de intervenção. Do exposto, propõe-se a remoção da ficha de 
intervenção do carácter prioritário da florestação de terras não agrícolas. 
Consideramos que deverão ser claramente identificadas as espécies arbustivas lenhosas perenes que são elegíveis. 
Consideramos que deve ser estabelecido um limite para o custo elegível para elaboração do PGF. 
Deverá ser estabelecida uma matriz de incompatibilidades com outros apoios, nomeadamente RPB, à semelhança 
do que já está em vigor no PDR. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível por 
candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a redução 
não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos se 
realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 
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. no âmbito do PDR 2020 apenas foi aberto um anúncio similar a esta Intervenção 

. não se deverá apoiar a “elaboração de Plano de Gestão Florestal (PGF) pois este documento constitui uma 
obrigação legal estabelecida pelo Decreto Lei n.º 16/2009 , de 14 de janeiro, na sua redação atual. Ou se ja ao estar 
a apoiar a “elaboração de Plano de Gestão Florestal (PGF) esta intervenção estará a apoiar quem não cumpre com 
a legislação aplicável. Mas deve-se apoiar a revisão do PGF, caso esteja desatualizado 
. “levantamento perimetral em áreas sem cadastro contudo esta despesa já se encontra prevista no âmbito do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
. os critério s de seleção para esta Intervenção deveria ser considerado um critério de precedência dos 
beneficiários. Tratando se a Intervenção C.3.2.1 Florestação de terras agrícolas e não agrícolas, uma Intervenção 
com aplicação em vários períodos de financiamento, o critério de precedência deveria valorizar quem se 
candidatasse pela primeira vez 
. No que se refere aos níveis de apoio e majorações não se percebe porque é que as entidades gestoras em áreas 
de AIGP, que são muitas delas “ autarquias locais, organizações de produtores florestais e agrícolas, cooperativas, 
associações locais, entidades gestoras de baldios e organismos de investimento coletivo e serão financiadas no 
âmbito do PRR, ainda tem que haver uma majoração positiva à taxa de apoio tão elevada de 15p. Além disso , pela 
descrição as majorações são acumuláveis entre si , pelo que uma AIGP poderá vir a ter taxas de apoio da ordem dos 
95 
. Não se percebe porque é que a Intervenção Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos 
florestais é uma Intervenção diferente da C 3.2 .1 

C.3.2.2 - Instalação de sistemas agroflorestais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
IDARN AFCavado AGROTEJO DGPC UNAC ICNF BALADIbaldios CNA
 UEVORA_MED SONAE_ARAUCO ZERO  
Pagamentos diretos associados à superfície florestal, em explorações agroflorestais em territórios de minifúndio, 
em função dos serviços de ecossistemas prestados e dos efeitos conjuntos de compartimentação do território e da 
paisagem indispensáveis à redução de risco de incêndio no contexto do Plano Nacional de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios 
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
A discriminação positiva das AIGP através da majoração da taxa de apoio em 20 pp comparativamente às ZIF (5pp), 
vem penalizar um instrumento de gestão à escala da paisagem já estabilizado ao invés de potenciar todo o trabalho 
já desenvolvido em termos de planeamento (PEIF e PGF) e projetos. Propõe-se a majoração em 20 pp de todas as 
formas de gestão agrupada à escala da paisagem (ZIF e AIGP). 
A introdução no cálculo da VGO do critério “redução do abandono das terras marginais” carece de maior detalhe, 
dada a inexistência de cartografia de base com esta informação. 
As densidades dos povoamentos florestais devem, primeiramente, ser alinhadas com o PROF. O atualmente 
proposto contraria o estabelecido em PROF, designadamente no PROF Alentejo e LVT. 
Consideramos que deve ser estabelecido um limite para o custo de elaboração do PGF, do RJAAR e do CEAP. 
Consideramos que deve ser definida uma matriz de incompatibilidades (ex: RPB e outras intervenções do PEPAC) à 
semelhança do que já acontece no PDR. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
Não terá eficácia financiar a proteção das árvores, se não houver condições em termos de qualidade de solo, para 
que o renovo seja sustentável. Ou seja, a gestão do solo sob Montado, deveria ser a condição necessária para 
assegurar o renovo. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
A elegibilidade da instalação dos sistemas silvopastoris (“através da plantação ou aproveitamento de regeneração 
natural em áreas agrícolas”), deve ser aberta a áreas não agrícolas, fomentando o mosaico necessário para a 
redução do impacto dos incêndios. 
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Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível por 
candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a redução 
não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos se 
realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 

C.3.2.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
AFCavado AGROTEJO DGPC CELPA UNAC ICNF BALADIbaldios CNA
 SONAE_ARAUCO KSSolutions_3 ZERO  
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Chama-se a atenção que todo o racional da ficha de intervenção tem lacunas quanto aos objetivos da intervenção, 
às condições de elegibilidade, custos elegíveis, condições de acesso quer a nível das explorações ou com escala 
territorial relevante no que às catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos dizem respeito. Sugere que seja 
revista, face à probabilidade destes acontecimentos virem a ocorrer (devido aos efeitos das alterações climáticas), 
para que eventuais beneficiários possam desenvolver ações que protejam as suas explorações florestais. 
Condições de elegibilidade: Referência aos PROF como Planos na página 87 (condições de elegibilidade, 
intervenções com escala territorial relevante, fatores bióticos) deve ser atualizada para Programas; 
A redução das taxas de financiamento nas intervenções com escala territorial relevante de 100% para 80% 
acrescidos de majorações pode colocar em causa a viabilidade destes investimentos pela dificuldade de assegurar o 
autofinanciamento, quer nas ZIF quer na AIGP. 
Propõe-se a manutenção da taxa de financiamento atual do PDR2020 (100%) para os projetos apresentados por 
entidades gestoras de ZIF, de baldios submetidos a regime florestal em cogestão com o ICNF, I.P., entidades de 
gestão florestal, unidades de gestão florestal, entidades públicas ou entidades gestoras de AIGP. 
A discriminação positiva das AIGP através da majoração da taxa de apoio em 10 pp comparativamente às ZIF (5pp), 
vem penalizar um instrumento de gestão à escala da paisagem já estabilizado ao invés de potenciar todo o trabalho 
já desenvolvido em termos de planeamento (PEIF e PGF) e projetos. Propõe-se a majoração em 10 pp de todas as 
formas de gestão agrupada à escala da paisagem (ZIF e AIGP). 
Sendo reconhecido que o montado de sobro é um sistema onde o fenómeno de perda de vitalidade se agudiza, é 
incompreensível que o apoio, no caso de intervenção com escala territorial relevante seja menor (majoração de 5 
pp) porque a maioria das áreas não se encontram incluídas na cartografia de territórios vulneráveis (majoração de 
10 pp). Propõe-se a majoração em 10 pp não só nos territórios vulneráveis mas também nas áreas suscetíveis à 
desertificação. 
Limitar as intervenções de DFCI aos territórios classificados com as classes de perigosidade de incêndio rural alta ou 
muito alta, sem referir qual a cartografia de base que será utilizada, não permite uma adequada avaliação desta 
proposta, pelo que deverá ser esclarecida qual a fonte de informação a utilizar. Salientamos porém, que 
cartografias à escala nacional perdem o detalhe existente, por exemplo, nos Planos Municipais de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, onde estas zonas são identificadas com maior pormenor. A ausência de apoios DFCI para 
intervenções em áreas de menor perigosidade poderá aumentar o risco de incêndio florestal em regiões onde, até 
agora, o mesmo era controlado. 
A versão atual do POSF não detalha ações de prevenção e combate a agentes bióticos, estando esta informação 
contida nos Planos de atuação e sub-programas operacionais, pelo que a descrição da fonte na ficha de 
intervenção deve ser revista. 
A introdução no cálculo da VGO do critério “redução do abandono das terras marginais” carece de maior detalhe, 
dada a inexistência de cartografia de base com esta informação. 
Admissão ao sistema do parcelário de polígonos de investimento à escala territorial da ZIF, como por exemplo a 
escala da freguesia Permissão de afetação de áreas percentuais de intervenção, condicionadas à ocupação 
florestal, ou seja, à espécie florestal hospedeira do agente biótico Garantir a possibilidade de utilização do edital 
para investimentos à escala do território Assegurar a definição e o cumprimento de um prazo de análise e 
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aprovação das candidaturas compatível com as especificidades da prevenção em fitossanidade Definir critérios de 
prioridade na análise destas candidaturas em relação às outras medidas de apoio ao investimento florestal Criar 
um regime de exceção para as medidas de apoio à fitossanidade, que permita a realização de projetos de 
prevenção e combate em continuidade na mesma área de intervenção. 

Consideramos que deverá ser estabelecido um limite para os custos PGF, do RJAAR e do CEAP. 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível por 
candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a redução 
não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos se 
realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 
. Tendo em conta a situação de abertura de anúncios desta s intervenções ao longo do PDR2020, seria bom assumir 
que apenas será expectável as mesmas sejam abertas para a escala territorial relevante. (a área mínima de 
investimento de 0,5ha não faz sentido). 
C.3.2.4 - Restabelecimento do potencial silvícola na sequência de catástrofes naturais, de fenómenos climatéricos 
adversos ou de acontecimentos catastróficos 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
AFCavado AGROTEJO DGPC CentroPINUS UNAC ICNF BALADIbaldios CNA
 SONAE_ARAUCO ZERO  
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
A estabilização de emergência não deve ser financiada pelo PEPAC e sim pelo orçamento de estado, uma vez que 
historicamente nunca foi possível obter o financiamento com a urgência compatível com o propósito destas 
intervenções (resposta em semanas). 
A discriminação positiva das AIGP através da majoração da taxa de apoio em 10 pp comparativamente às ZIF (5pp), 
vem penalizar um instrumento de gestão à escala da paisagem já estabilizado ao invés de potenciar todo o trabalho 
já desenvolvido em termos de planeamento (PEIF e PGF) e projetos. Propõe-se a majoração em 10 pp de todas as 
formas de gestão agrupada à escala da paisagem (ZIF e AIGP). 
A introdução no cálculo da VGO do critério “redução do abandono das terras marginais” carece de maior detalhe, 
dada a inexistência de cartografia de base com esta informação. 
A versão atual do POSF não detalha ações de prevenção e combate a agentes bióticos, estando esta informação 
contida nos Planos de atuação e sub-programas operacionais, pelo que a descrição da fonte na ficha de 
intervenção deve ser revista. 
Uma vez que se trata de intervenção de emergência, deverá ser imposto um limite temporal para a execução das 
ações que seja compatível com a emergência das intervenções. 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
As ações de estabilização de emergência pós incêndio, catástrofes naturais, ou acontecimentos catastróficos, 
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visando a minimização do risco de erosão, em áreas identificadas pelas entidades competentes, não deveriam ser 
elegíveis no PEPAC dadas as dificuldades em operacionalizar a modalidade de concurso e de decisão para estas 
situações, o que tem sistematicamente impossibilitado a execução das ações ditas de emergência em tempo útil. 
Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível por 
candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a redução 
não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos se 
realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 

C.3.2.5 - Promoção dos serviços de ecossistema 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
Municipio_de_Lousada AFCavado AGROTEJO DGPC UNAC ICNF BALADIbaldios
 CNA SONAE_ARAUCO ZERO  
Representar as valências dos serviços de ecossistema dos sistemas agrícolas tradicionais da vinha do enforcado, 
sistema agroflorestal de excelência. 
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
A introdução no cálculo da VGO do critério “redução do abandono das terras marginais” carece de maior detalhe, 
dada a inexistência de cartografia de base com esta informação. 
Abrangendo os montados de sobro e azinho 1/3 da floresta nacional, e estando comprovado o seu papel na 
provisão de serviços de ecossistema, não devem ser alvo de uma discriminação negativa nas taxas de apoio que 
preveem uma majoração de 10 pp para os territórios vulneráveis e de apenas 5 pp em outras regiões 
desfavorecidas. Propõe-se a majoração em 10 pp não só nos territórios vulneráveis, mas também nas áreas 
suscetíveis à desertificação. 
À semelhança da C 3.2.6, esta intervenção deveria também incluir como custo elegível a obtenção da certificação 
de sistemas de gestão florestal sustentável pela sua relação com as boas práticas e a promoção dos serviços de 
ecossistema. 
À semelhança da C 3.2.6, esta intervenção deveria também incluir como critério de seleção a certificação da gestão 
florestal sustentável. 
Consideramos que deve ser definida uma matriz de incompatibilidades (ex: RPB e outras intervenções do PEPAC) à 
semelhança do que já acontece no PDR. 
Consideramos que deverá ser estabelecido um limite para os custos PGF, do RJAAR e do CEAP. 
Níveis e taxas de apoio: Onde consta “No caso de entidades gestoras de ZIF, de AIGP, de baldios em cogestão com 
o ICNF, I. P., entidades de gestão florestal, unidades de gestão florestal ou entidades públicas a taxa é majorada em 
5 p.p” deverá passar a constar “No caso de entidades gestoras de ZIF, de baldios em cogestão com o ICNF, I. P., 
entidades de gestão florestal, unidades de gestão florestal ou entidades públicas a taxa é majorada em 5 p.p e, no 
caso de investimentos realizados por entidades gestoras em áreas de AIGP, a taxa é majorada em 10 p.p.” 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
29. No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível 
por candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a 
redução não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
30. No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos 
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se realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 

C.3.2.6 - Melhoria do valor económico das florestas 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
AFCavado AGROTEJO DGPC CELPA UNAC ICNF BALADIbaldios CNA
 SONAE_ARAUCO ZERO  
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Taxas de apoio: Espécie explorada com rotações/revoluções inferiores a 16 anos – taxa de 30%, sendo majorados 
de(…) 
Justificação da Proposta 
Ligada à justificação apresentada na medida C.3.2.1. Neste caso a taxa de apoio está ligada a uma alteração na 
idade de rotação/revolução. É um conceito interiorizado a nível técnico e reconhecido pelos agentes da fileira 
florestal. Refere-se como exemplo que nas Definições do Inventário Florestal Nacional 6, Alto fuste é definido como 
“O povoamento provém de sementeira, plantação, regeneração natural tendo ultrapassado a idade normal de 
corte para constituição de uma talhadia (mais de 16 anos).” 
Custos elegíveis: No caso dos viveiros florestais apenas são elegíveis os que são destinados à produção de espécies 
florestais autóctones, arbóreas e arbustivas, ou outras espécies desde que justificadas pela sua capacidade de 
adaptação às alterações climáticas; 
Justificação da Proposta 
Sob a chancela do pacto Ecológico Europeu, a Estratégia da Biodiversidade da UE para 2030 comprometeu-se a 
plantar pelo menos 3 bilhões de árvores adicionais no território europeu até 2030. Esta iniciativa prevê que as 
espécies a serem plantadas possam ser selecionadas pela sua capacidade de adaptação às alterações climáticas, 
pelo que, esta opção passará pela possibilidade dos viveiros florestais produzirem as mesmas. 
Os territórios suscetíveis à desertificação têm também aqui uma discriminação negativa, com majoração de 5pp ao 
invés de 10 pp como acontece nos territórios vulneráveis. Propõe-se a harmonização desta taxa para 10 pp em 
ambos os casos. 
Consideramos que a elegibilidade da rega de instalação deve estar associada a localização da parcela face ao índice 
de aridez. 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
Não existe nenhum critério fundamentado que justifique que os baldios submetidos a regime florestal em cogestão 
com o ICNF, I. P. tenham uma diferenciação positiva na taxa de majoração. As funções, responsabilidades e regime 
legal aplicável são iguais em qualquer situação. Recomenda-se critério igual de majoração para todos os baldios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que o valor elegível por 
candidatura exceda os 250 000 €, mas em que os investimentos se realizam nos territórios vulneráveis, a redução 
não deve ser aplicada, como forma de estimular investimentos nestes territórios. 
No caso de produtores e/ou proprietários florestais, em nome individual ou coletivo, em que os investimentos se 
realizam nos territórios vulneráveis, a restrição ao valor elegível acumulado (1 M€) não deve ser aplicada, como 
forma de estimular investimentos nestes territórios. 

C.3.2.7 - Gestão da fauna selvagem 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
AFCavado AGROTEJO ICNF BALADIbaldios CNA SONAE_ARAUCO KSSolutions_3
 ZERO  
Critérios de Seleção (possivelmente a futura VGO) 
Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
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Os proprietários não podem ser descriminados negativamente por não terem constituídas/abrangidas no local das 
suas parcelas, ZIF, AIGP, EGF, Baldios, áreas classificadas, áreas em regime florestal, entre outros. 
Nas condições de elegibilidade deverá ser clarificado o que se entende por território rural. 
Para além de um POEC, deve-se considerar igualmente a detenção de um Plano de Gestão (equivalente para zonas 
de caça Municipais e zonas de caça Nacionais) 
Considera-se que aquando da elegibilidade das desmatações, podem ser contraproducentes para a manutenção do 
habitat do lince-ibérico, pelo que esta preocupação deverá ser acautelada. 
Consideramos que deveria majorar também as ZC que contribuam para a recuperação do coelho bravo. 
Níveis e taxas de apoio: Onde consta “10 p.p. no caso de certificação relativa à gestão sustentável da caça” deverá 
passar a constar “10 p.p. no caso de certificação relativa à gestão sustentável da caça, bem como nos casos em que 
a ZC tenha um plano para a recuperação do coelho bravo, através da implementação de medidas propostas pelo 
grupo de estudo da doença dos coelhos.” 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 

C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
. De acordo com o descrito em todas a outras intervenções, esta intervenção inibe a possibilidade de submissão de 
candidaturas a todas as outras. Assim sendo, qual a justificação técnica para esta decisão? 
C.3.2.8 Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos 
florestais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CELPA CentroPINUS ICNF CNA SONAE_ARAUCO KSSolutions_3 ZERO  
Condições de acesso: Referência aos PROF como Planos na página 109 deve ser atualizada para Programas; 
Justificação da Proposta 
Decorre da legislação em vigor dos instrumentos de gestão territorial. 
Níveis e taxas de apoio: Está previsto no prémio de Manutenção que:[Como forma de estimular a reconversão de 
eucaliptais ardidos, em zonas de elevada ou muito elevada perigosidade de incêndio, através da sua substituição 
por povoamentos de folhosas autóctones, será concedido um apoio complementar que traduza o custo de 
oportunidade desta alteração, no valor de [… €/ha]. O referido apoio será pago de uma única vez, no ano seguinte à 
plantação; 
Justificação da Proposta 
Falta definir o valor por hectare do prémio de manutenção para a reconversão de eucaliptais ardidos, em zonas de 
elevada ou muito elevada perigosidade de incêndio, através da sua substituição por povoamentos de folhosas 
autóctones. 
Deve ser já aplicável a áreas instaladas com o apoio do PDR2020. 
Aumentar os valores da ajuda à manutenção para declives elevados. A título de exemplo, de acordo com a tabela 
CAOF mais recente relativa a ações de beneficiação, o controlo da vegetação espontânea na linha ou localizada tem 
um custo por hectare mínimo de 47,92 euros/ha, valor que pode ascender a 575,04 euros/ha em declives 
superiores a 25%. No entanto, por exemplo um pinhal num local com declive superior a 25% receberia apenas mais 
35 euros/ha/ano do que outro localizado num declive inferior.  
Níveis e taxas de apoio: Onde consta “Como forma de estimular a reconversão de eucaliptais ardidos, em zonas de 
elevada ou muito elevada perigosidade de incêndio, através da sua substituição por povoamentos de folhosas 
autóctones, será concedido um apoio complementar que traduza o custo de oportunidade desta alteração, no 
valor de [… €/ha]. O referido apoio será pago de uma única vez, no ano seguinte à plantação” deverá passar a 
constar “Como forma de estimular a reconversão de eucaliptais ardidos, em zonas de elevada ou muito elevada 
perigosidade de incêndio, através da sua substituição por povoamentos de folhosas autóctones, será concedido um 
apoio complementar que traduza o custo de oportunidade desta alteração, no valor de 600€/ha. O referido apoio 
será pago de uma única vez, no ano seguinte à plantação” deverá passar a constar” 
As taxas de apoios devem ser as máximas permitas pelos regulamentos. 
A CNA repudia a diferenciação entre baldios presentes em muitas medidas de apoio à floresta. As majorações 
previstas devem aplicar-se a todos os baldios independentemente de serem geridos com participação de entidades 
públicas ou se apenas pelos compartes. A opção do governo de privilegiar apenas os baldios que estão em co-
gestão é injustificável, inconstitucional e inaceitável. 
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C.3.2 – Silvicultura Sustentável (275 M€) evidencia uma diminuição da dotação global para o setor florestal. 
Não é percetível a razão para passar a ser considerada uma Intervenção separada da Intervenção C. 3.2.1 quando 
ao longo de vários períodos de financiamento foram sempre associados às Intervenção de 
florestação/reflorestação 

C.4.1.1 - Seguros 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CONFAGRI 
Com o objetivo de melhorar a atratividade e o acesso aos seguros 
Condições dos contratos de seguro 
… 
Relativamente às perdas económicas, estas são avaliadas através das quebras de produção elegíveis (são apenas 
consideradas as quebras superiores a (20%) da produção anual média da cultura). 
Cálculo de perdas de produção 
Para determinar a proporção do prejuízo relativamente à produção média anual do agricultor é utilizado o seguinte 
procedimento: 
Verificação, por segurado e parcela ou conjunto de parcelas, de perdas efetivamente sofridas superiores a (20%) da 
produção anual média da cultura segura na parcela ou conjunto de parcelas, calculada de acordo com o seguinte: 
… 
Tipo de apoio 
Os níveis de apoio a conceder são os seguintes: 
• 70 % do prémio, para contratos de seguro celebrados pelos responsáveis das explorações agrícolas reconhecidas 
ao abrigo do Estatuto da Agricultura Familiar; 
• (65) % do prémio, para os contratos de seguro coletivo, contratos de seguros individuais de segurados que 
tenham aderido a um seguro agrícola no ano anterior, bem como para contratos de seguro subscritos por jovens 
agricultores em ano de 1.ª instalação no âmbito do PEPAC; 
• (60) % do prémio, nas restantes situações. 

C.4.1.2 - Prevenção de calamidades e catástrofes naturais 

Sem contributos 

C.4.1.3 - Restabelecimento potencial produtivo 

Sem contributos 

C.4.1.4 - Fundo de Emergência Rural 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CONSULAI 
Não entendemos a razoabilidade de fixar um montante fixo por beneficiário, que segundo a proposta é indexado 
até 6 vezes o montante máximo do pagamento aos pequenos agricultores (qual a definição de pequeno 
agricultor?). No passado, e comparando com a medida “Fundo Mutualista de Calamidades”, o montante variava 
consoante os diferentes custos necessários à aplicação e de prejuízos causados, o que nos parece ser o mais 
sensato para a imprevisibilidade de calamidades que possam ocorrer 
PONDERAÇÃO 
O PEPAC é passível de reprogramação. Para a situação referenciada identifica-se a existência da intervenção B.1.15 - 
Reposição de potencial produtivo. 

C.4.2 - Apoio à Promoção de Produtos de Qualidade 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CONSULAI Samuel_rodrigues3 AGROBIO ZERO CNJ 
Sugestão: 
▪ Dúvida: o montante máximo por beneficiário é de 200.000€, no período de programação; sendo o montante 
global de “apenas” 1,4M€, estão previstas apenas 7 candidaturas ao longo do período de programação? Parece-nos 
manifestamente baixo o valor face ao conhecimento que temos do mercado e ao interesse que esta medida 
provocará 
▪ Sugestão: está referido um limite de 5 % da despesa elegível total aprovada da operação para “Estudos, projetos 
e pesquisas de mercado”; sendo uma medida que assenta em promoção, a pesquisa de mercado é um passo 
essencial para o sucesso das ações a desenvolver. Nesse sentido, consideramos que, a existir uma % máxima, esta 
nunca deveria ser inferior a 20% 
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Contributo: 
Uma vez que os beneficiários podem ter recursos técnicos adequados para efetuar as tipologias das ações sem 
recorrer a prestações de serviços dentro das despesas elegíveis é importante que sejam elegíveis as despesas com 
pessoal, sendo que seria o razoável para as atividades propostas com a respetiva afetação razoável 
Despesas elegíveis 
São consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as atividades a desenvolver, designadamente: 
7)Despesas com pessoal na Implementação do plano de ação - Equipa Técnica-Renumerações, Encargos sociais da 
entidade patronal com afetação 
Não é claro que possam ser beneficiários agrupamentos de produtores multiprodutos e organizações associativas 
nacionais que representem sectores, como é o caso da AGROBIO 
Não é claro que possam ser beneficiários agrupamentos de produtores multiprodutos 

C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
IDARN APARROZ APORIZA CERSUL CONSULAI FNOP
 ANCABRA_ANCCRAL_ANCRAS_APCRS_OVIBEIRA CNA ZERO 
Apoio à ação coletiva dos pequenos agricultores, promovendo a sua capacitação, na organização da oferta das suas 
policulturas produtivas, no apoio técnico e comercial, apoiando, nomeadamente a constituição e funcionamento 
de organizações de produtores multissectoriais ou territoriais (Organizações de Produtores Multiprodutos); 

Ser mantida a majoração de 10% 
Abertura dos programas operacionais às OPs de todos os sectores. É através destes programas que as OP mais 
facilmente poderão conseguir financiamento ou apoio para investimento tanto para a criação de pequenas 
agroindustriais como para suportar custos com serviços técnicos especializados. Só avançando com estes 
investimentos é que uma organização fideliza e de facto melhora o rendimento e a posição dos agricultores na 
cadeia de valor. 
Regresso de uma medida de apoio à concentração da produção na OP ou de apoio à comercialização do agricultor 
via OP. 
Criação de uma isenção ou benefício fiscal para as OPs. 
Apoio e comparticipação nos custos anuais de transporte de produtos agroalimentares provenientes de OPs 
localizadas no interior do país e em concelhos com vias de comunicação exíguas. 
Simplificação e desburocratização das normas e regras de reconhecimento de uma OP, medida que vem até na 
linha de toda a abordagem que se pretende para a nova PAC. 
O indicador de realização é o “Número de agrupamentos de produtores e de organizações de produtores que 
beneficiam de apoio”. Se o objetivo é a criação de AP/OP, porque é que o indicador de realização não é o nº de AP 
e OP reconhecidas? 
▪ Uma das questões que contribuiu para a baixa adesão a esta medida no PDR (apenas 9 contratos no PDR) foi a 
reduzida % de alocação possível de custos com RH das organizações. Numa fase de arranque das AP/OP, os custos 
com RH são os mais relevantes e são o primeiro “investimento” para garantir a maior “aceitação” da AP/OP junto 
dos seus membros. Por isso, consideramos que os custos com RH da entidade deveriam estar integrados nas 
despesas elegíveis da medida, eventualmente com uma % máxima de 25% no 1.º ano e de forma decrescente ao 
longo da duração do Plano de Ação. 
Não faz alusão a majoração aos investimentos realizados por Organizações de Produtores (OP) ou por sócios 
destas. 
No que diz respeito ao pagamento ao tomate para indústria deveria ser condição para receber o apoio, o agricultor 
ativo pertencer a uma organização de produtores, o que contribuiria indiscutivelmente para um maior poder 
negocial da produção. 
Propõe-se organização de produtores pecuários 
Deve ser condição de elegibilidade a não utilização de plantas geneticamente modificadas 
PONDERAÇÃO 
O PEPAC não consubstancia um instrumento de política pública fiscal 
 

C.4.3.2 - Organizações interprofissionais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ALIP, Zero 
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Aumento dos apoios aos investimentos nas organizações interprofissionais 

C.4.3.3 - Outras formas de cooperação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
DGPC ANCABRA_ANCCRAL_ANCRAS_APCRS_OVIBEIRA ZERO  
Promoção dos produtos pecuários em articulação com a indústria 

C.5.1 - Grupos Operacionais para a inovação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
IDARN CNA AGROBIO ZERO CNJ DGPC 
Descentralização da Agenda de Inovação, aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.9 86/2020, de 13 de 
outubro, assegurando adequada interação territorial entre produção de conhecimento (universidades, politécnicos 
e respetivas unidades de investigação), transferência de conhecimento e tecnologia (centros e interfaces 
tecnológicos, laboratórios colaborativos e infraestruturas de acolhimento e valorização de atividades de ciência e 
tecnologia), e utilizadores avançados de tecnologia (agricultores e suas associações); 
Intervenção dos grupos operacionais para a inovação/transferência de conhecimento, a de formação e informação, 
e a de formação e produção experimental do Eixo B (Setor da Fruta e dos Produtos Hortícolas) deverão apoiar o 
desenvolvimento do conhecimento da implementação de práticas de AC e de MC 
Quando se refere que “cada parceria deverá ser liderada por uma única Entidade gestora responsável pela gestão 
administrativa, financeira e executiva do contrato de parceria”, isto significa que é o líder que tem a 
responsabilidade de tratar administrativamente os pedidos de pagamento dos parceiros e é ele que recebe e 
distribui o valor dos apoios? Ou cada parceiro assinará um contrato de financiamento? 
▪ O que significa o apoio ocorrer através da modalidade de custos simplificados com montantes fixos? 

C.5.2 - Formação 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
DGPC, AGRICERT, ZERO 
Seria fundamental a inclusão de formação em segurança no trabalho, designadamente o manuseamento de 
equipamentos/ alfaias e produtos, para precaver acidentes. 

C.5.3 - Aconselhamento 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
IDARN CNA AGROBIO ZERO CNJ 
Revalorização da importâncias das Direções Regionais de Agricultura e reforço as suas competências e capacidade 
de decisão de proximidade, complementar a um sistema de aconselhamento técnico robusto e capaz, centrado nas 
organizações agrícolas, socioprofissionais e socioeconómicas 
Deve ser garantida a continuidade de uma medida dedicada a ações de informação e divulgação aos agricultores. 
No aconselhamento agrícola, que deve continuar a ser facultado por Organizações de Agricultores, deve ser 
prevista uma medida de apoio à criação e adaptação de sistemas de aconselhamento agrícola. 

Não é claro, a existência de assistência técnica especializada e financiada em Agricultura Biológica 

Assistência técnica especializada em Agricultura Biológica, sobretudo no período de Conversão 

C.5.4 - Conhecimento - agroambiental e climático 
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VIII  ANEXO VI – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES REFERENTES AO EIXO D 

 
D.1.1 - Preparação das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ADERSousa1 MinhaTerra ZERO  
A manutenção dos actuais GAL/ADL no regime de transição 2021-2022, deveria servir de indicador para virem a ser 
os GAL/ADL para o período de programação 2023-2027, de forma a não criar confusão para as populações que, em 
última instância, poderão ter dois GAL/ADL a trabalhar no respectivo território, durante um mesmo período de 
tempo. 
A proposta que melhor serve o desenvolvimento local é a aposta no robustecimento financeiro, na capacitação dos 
recursos humanos, na margem de intervenção (flexibilidade), considerando a abordagem LEADER/instrumento DLBC 
como parte integrante da Abordagem Territorial Integrada do PEPAC e também das abordagens territoriais no 
“Acordo de Parceria - Portugal 2030” devidamente articuladas. 
A manter-se a opção nacional pela eliminação do instrumento DLBC do Acordo de Parceria Portugal 2030 nos 
territórios rurais, as áreas de trabalho, tipologias de intervenção e dotações a mobilizar no quadro do PEPAC devem 
permitir salvaguardar uma amplitude de intervenção consentânea com uma visão estratégica multissectorial e 
integrada dos territórios. 
D.1.2 - Implementação das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ADERSousa, CentroPINUS, CAP, Smart Rural 21, ZERO  
Previsto no PEPAC que a abordagem LEADER irá ter uma dotação de 6% do 2º pilar da PAC, no entanto, apesar de 
ser superior aos 5% obrigatórios, confirmando-se o monofundo, haverá um grande defraudamento de expectativas 
dos territórios, observando-se uma perda substancial das dotações associadas às estratégias locais de 
desenvolvimento, superior a 40% em relação ao período de programação 2014-2020 e superior a 50% quando se 
compara com o período 2007-2013, um recuo preocupante. 
Integrar na intervenção D.1.2 pequenos investimentos nas áreas florestais de explorações agrícolas. 
Intervenções em que a criação de emprego seja um fator a privilegiar, através da majoração das taxas de apoio, 
introduzir uma diferenciação se o emprego criado for feminino 
Integrar as ‘Aldeias inteligentes’ no PEPAC na abordagem LEADER 

D.1.3 - Cooperação interterritorial e transnacional das GAL 

D.1.4 - Custos de funcionamento e animação GAL  

D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
ACRIGUARDA DGPC ICNF PALOMBAR APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, 
SPEA, CIBIO  
Proposta a adição de um 6º Apoio Zonal: 
AZ Serra da Estrela com pelo menos a seguinte operação: 
- Manutenção da rotação cereal-pousio: candidatar uma área igual ou superior a 1 há, de uma cultura temporária 
em parcelas com IQFP ≤ 3 na área geográfica de aplicação do apoio – toda a área do Parque natural da Serra da 
Estrela. 
Estes AZ deveriam integrar outras operações com vista à conservação de outros valores naturais protegidos e/ou 
ameaçados, tendo em conta as medidas de conservação constantes nos Planos de Gestão das ZEC e no Quadro de 
Ação Prioritária (QAP) para a rede Natura 2000, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual para o período 2021-
2027. 
Os encabeçamentos devem ser adaptados aos valores naturais presentes dentro de cada área classificada, 
respeitando os limites atribuídos em outras intervenções nomeadamente em C.1.1.2.1 lameiros e montados. 
“AZ Peneda-Gerês” 
Inclusão de equídeos nos efetivos pecuários elegíveis. 
Manutenção de rotação de sequeiro cereal – pousio nos diferentes Apoios Zonais.  
Nas culturas anuais, se o IQFP for igual a três e a dimensão da subparcela for superior a um ha, manter, 5% de solo 
não mobilizado em faixas com largura não inferior a cinco metros, orientadas em curva de nível. 
“AZ Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba” 
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O período de retenção deveria ser superior a 4 meses de forma a garantir que o efetivo pecuário não ultrapassa os 
limites propostos pelas diferentes intervenções, prevenindo os danos que o sobrepastoreio podes causar sobre os 
recursos naturais e a biodiversidade. 
Também devem ser aqui integrados os efetivos de suínos e equinos (com uma % máxima). 
1. Quanto à definição da área geográfica de abrangência da AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa esta 
deveria ser delimitada pelo polígono resultante da sobreposição do SIC do Douro Internacional, do SIC dos Rios Sabor 
e Maçãs criados através da Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto; do Parque Natural do 
Douro Internacional, criado através do Decreto-Lei nº 8/98, de 11 de maio; da ZPE dos Rios Sabor e Maçãs, da ZPE 
do Douro Internacional e Vale do Águeda e da ZPE do Vale do Côa, todas criadas através do Decreto-Lei nº 384-B/99, 
de 23 de setembro; 2. Para as AZ Montesinho-Nogueira e Douro Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa, a área 
mínima igual ou superior a 1 ha de cultura temporária deixará muitos agricultores de fora da medida, uma vez que 
são territórios de minifúndio onde a dimensão média da parcela agrícola é inferior a 1 ha. No que respeita à área 
mínima de cultura temporária a considerar nestas AZ propõe-se que esta seja de 0,5 ha. 
Alargar à AZ Montesinho-Nogueira a Medida “Gestão do pastoreio em áreas de baldio” 
Para a Operação Apoio Zonal de Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba com a Operação de Rotação de 
sequeiro cereal-pousio/pastagens temporárias naturais nas Condições de Acesso deveria ser indicado que toda a 
área de cultura temporária do Beneficário na área geográfica de aplicação do apoio deveria ser candidata para evitar 
que as áreas com outras práticas agrícolas (por exemplo, para a produção de fenos) sejam candidatadas à parte. Este 
Apoio Zonal deveria ter incluído a possibilidade de majorações anuais para compromissos adicionais que são 
relevantes para a conservação das aves estepárias, sobretudo no atual contexto de alterações climáticas (menor área 
com corte de fenos, maior área em pousio e menor encabeçamento). Apesar dos montantes de ajuda terem tido 
uma atualização, os montantes propostos continuam a ter um valor baixo para incentivar os agricultores mais 
produtivos a ajustarem as suas práticas agrícolas e aderirem a este medida agroambiental e assim contribuírem para 
o esforço de conservação das aves estepárias 
- Quanto à definição da área geográfica de abrangência da AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa esta 
deveria ser delimitada pelo polígono resultante da sobreposição do SIC do Douro Internacional, do SIC dos Rios Sabor 
e Maçãs criados através da Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto; do Parque Natural do 
Douro Internacional, criado através do Decreto -Lei nº 8/98, de 11 de maio; da ZPE dos Rios Sabor e Maçãs, da ZPE 
do Douro Internacional e Vale do Águeda e da ZPE do Vale do Côa, todas criadas através do Decreto -Lei nº 384-6/99, 
de 23 de setembro; 
- Para a Operação Apoio Zonal de Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba com a Operação de Rotação de 
sequeiro cereal-pousio/pastagens temporárias naturais, apesar dos montantes de ajuda terem tido uma atualização, 
os montantes propostos continuam a ter um valor baixo para incentivar os agricultores mais produtivos a ajustarem 
as suas práticas agrícolas e aderirem a este medida agroambiental e assim contribuírem para o esforço de 
conservação das aves estepárias. De referir que, no PDR2020 os apoios pagos eram semelhantes ao estabelecido no 
início desta medida em 1995. Acresce que os fatores de produção atuais para as culturas de cereal e para a pecuária 
e as perdas de rendimento associadas aos compromissos específicos (por exemplo, as limitações no encabeçamento, 
nas áreas e datas para corte de feno), são fatores limitantes para os agricultores. Para se incentivar a adesão dos 
agricultores que têm práticas agrícolas e pecuárias mais produtivas e com um impacte mais negativo para as aves 
estepárias, os montantes desta ajuda deveriam ter uma atualização mais expressiva, pois os montantes propostos 
não serão suficientes para incentivar a mudança na sua exploração agrícola e evitar a situação dramática em que as 
aves estepárias se encontram atualmente. A modulação proposta para as ajudas também não está ajustada aos 
valores de conservação que se pretende proteger. A conservação das aves estepárias requer áreas amplas com 
habitat adequado. Os escalões de modulação são muito baixos para explorações de maior dimensão (>250ha), 
afastando os agricultores com mais área e incentivando práticas agrícolas mais produtivas com encabeçamentos 
muito elevados e com grandes áreas com corte de fenos, que não se adequam nem à conservação das áreas  
estepárias, nem à adaptação às alterações climáticas. Assim, os escalões para as áreas de maior dimensão deveria 
haver um aumento no apoio atribuído (há uma diferença de 98E/ha entre o 1 escalão e o último). Esta modulação e 
o limite máximo dos apoios para os 750ha incentiva a partição das explorações que não é benéfica para os fins de 
conservação das aves estepárias. 
- Para as AZ Montesinho -Nogueira e Douro Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa, a área mínima igual ou 
superior a 1 há de cultura temporária deixará muitos agricultores de fora da medida, uma vez que são territórios de 
minifúndio onde a dimensão média da parcela agrícola é inferior a 1 ha. 
O que propomos como alternativa 
- Para a Operação Apoio Zonal de Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba com a Operação de Rotação de 
sequeiro cereal-pousio/pastagens temporárias naturais propomos que seja acrescentada uma majoração anual para 
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quem não fizesse fenos, quem tivesse mais áreas de pousio e quem tivesse encabeçamentos mais reduzidos. Estas 
majorações serão muito importantes para incentivar os Beneficiários e se iniciar uma transição para práticas agrícolas 
mais adaptadas às alterações climáticas e que serão mais ajustadas às condições edafo-climáticas locais: 
(i) No caso dos fenos a majoração anual iria apoiar os agricultores que não efetuem corte de feno ou que reduzam 
as áreas de feno (que têm um impacte muito grande no ciclo biológico das aves por coincidirem com a época de 
incubação e nascimento das crias), sendo um contributo muito relevante dada a situação crítica em que as aves 
estepárias estão atualmente e que requerem medidas mais assertivas para a sua conservação. 
(ii) Os pousios são importantes locais para a reprodução das aves, pelo que a majoração anual permitiria apoiar os 
agricultores que tivessem áreas adicionais ao estabelecido na condicionalidade; 
(iii) Relativamente ao encabeçamento, o valor de 0,6CN/ha estará no limite máximo que as condições edafo-
climáticas permitem, sobretudo em ano mais secos que se verificam com maior frequência. Assim, uma majoração 
anual para encabeçamentos inferiores será uma forma de incentivar os agricultores a ajustarem-se às alterações 
climáticas Os escalões poderão ser dois: entre 0,5 e 0,3 ON/ha e inferior a 0,3CN/ha. 
Relativamente aos valores dos apoios no Apoio Zonal de Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba e no Apoio 
Zonal Alto e Centro Alentejo propõe-se que o apoio seja aumentado em todos os escalões e que não exista uma 
degressividade tão acentuada em função da área (podendo incentivar as explorações de maior dimensão a aderirem 
e a implementarem práticas agrícolas que irão beneficiar a conservação das aves estepárias). 
No que respeita à área mínima de cultura temporária a considerar nas AZ Montesinho -Nogueira e Douro 
Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa, propõe-se que esta seja de 0,5 ha. 
Alterações da redação das intervenções tendo em conta preocupações de existencias de fenos, pousios, searas para 
grão, e características temporais das ações, e encabeçamento 
D.2.2 - Gestão do montado por resultados 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
DGPC ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, SPEA, UEVORA_MED 
Definir os limiares do que é Montado: > 10% coberto pelas copas e 30 árvores / hectare 
As áreas a abranger pela intervenção deverão ser georeferenciadas, após parecer positivo do Gabinete Local de 
Acompanhamento (GLA) da área de intervenção, podendo, o beneficiário, em data posterior, aumentar a área sob 
compromisso - em que data? 
- Nota 15 - Correção/manutenção da fertilidade do solo, - como é feita? Aceitam-se fertilizantes sintéticos? (quais 
são os limites — lembrando que é baseado em resultados e não em métodos predeterminados, a não ser por 
recomendação do GLA) 
- Nota 15 - suplementação de alimento), (4) Melhoramento da pastagem — o que inclui a suplementação? E o 
melhoramento? 
- O trabalho de construção de um programa de pagamentos por resultados para o Montado, teve início no seio do 
projecto europeu HNV-Link — High Nature Value Farming: Learning Innovation and knowledge, em 2018, integrado 
na procura de inovações que contribuíssem para a sustentabilidade do Montado. O grupo de investigação LABscape 
– Mediterranean Landscape LAB do MED - Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development 
da Universidade de Evora, tem vindo a desenvolver uma medida agro -ambiental baseada em resultados no âmbito 
do projeto "Programa Montado: Produzir e Conservar" - É estranha a ausência de uma referência aos projetos -piloto 
de pagamentos por resultados conduzidos na Europa na PAC anterior: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/index_en.htm. 
- Isto significa que não foram tidos em conta no desenho desta medida? 
- nota 16 — não se percebe em que âmbito se pode apresentar a candidatura a financiamento a investimentos. Esse 
financiamento é concedido no âmbito desta mesma medida? Então onde estão discriminados os montantes de 
financiamento? Ou é no âmbito de uma outra medida específica do PEPAC? Se sim, qual? Ou ainda, pode ser através 
de qualquer das medidas do PEPAC destinadas a esse financiamento? Se sim, estes beneficiários têm alguma 
prioridade sobre os outros? Como se assegura o cumprimento das normas da condicionalidade relativamente a esses 
investimentos? Como se assegura que concorrem em igualdade de circunstância com os restantes (se não houver 
critérios de priorização), atendendo a que parecem positivamente mais condicionados (considerando que o 
financiamento é concedido "segundo um plano definido pelo produtor com apoio e parecer do GLA respetivo")? 
Abrangência territorial: Dado que uma parte substancial do sistema -agro -silvo -pastoril de Montado está localizado 
em Rede Natura 2000 considera-se adequado que, nesta fase, a área geográfica de implementação da intervenção 
abranja duas áreas distintas: concelhos Évora, Montemor-o-novo e Arraiolos do Sítio Natura 2000 de Monfurado e a 
totalidade da ZPE do Vale do Guadiana. — Isto não está devidamente explicado. Porque é que não são consideradas 
as restantes áreas do país com área de montado em Rede Natura 2000? 0 bom destes projetos -piloto é, se tiverem 
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sucesso serem replicados/escalados para outros ecossistemas/zonas do país. A inexistência de experiências 
anteriores não é motivo para se escusarem a criar normativos, indicadores, etc. para outros sistemas. Aquilo que 
deve ser atendido são os objetivos ambientais. A referência a "nesta fase" significa que se prevê que esta medida 
seja reformulada para abranger outras áreas posteriormente? Se sim, quando (ainda dentro desta PAC 2021-2027?)? 
- Os níveis de apoio por hectare e, sobretudo, a dotação financeira global desta intervenção (apenas 3 milhões de 
Furos) parecem ser demasiado reduzidos. Mesmo considerando a possibilidade de adesão a investimentos 
produtivos e não-produtivos, os valores deverão ser insuficientes para permitir que esta intervenção seja aliciante 
para os potenciais 
beneficiários e produzir resultados efetivos, em particular no caso dos escalões de apoio a partir dos 50 hectares. 
O que propomos como alternativa 
- Esta medida deverá aplicar-se, pelo menos, a todas as áreas de RN2000 com presença significativa de Montado (ex. 
ZPE Mourão/Moura/Barrancos+ZEC Moura/Barrancos; Cabeção, Cabrela, S. Mamede, etc.). É inaceitável que assim 
não aconteça... 
D.2.3 - Gestão integrada em zonas críticas 

D.2.4 - Proteção de espécies com estatuto e silvo-ambiental 
CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
CIBIO CELPA ICNF PALOMBAR CNA APPITAD_2 ZERO ANPWWF, LPN, Palombar, 
SPEA  
Acrescentar o seguinte descritivo “Entre as espécies-alvo incluem-se igualmente outras espécies de aves de zonas 
agrícolas com estatuto de conservação desfavorável a nível europeu e para as quais os arrozais da Península ibérica 
são um importante local de passagem migratória e invernada, incluindo o maçarico-debico-direito, o abibe, e o 
combatente. 
Especificar o período de nidificação em termos de datas concretas “fora dos períodos de nidificação (1 março a 30 
junho) 
Não existem estruturas do tipo ELA no contexto dos arrozais. 
Acrescentar o compromisso “Enchimento dos talhões após a colheita do arroz, por forma a manter canteiros com 
água durante o período Outono/Inverno, se possível deixando as comportas de escoamento entreabertas”. 
Clarificar a distinção entre os canteiros não ativos e áreas não produtivas. 
Proteção da águia caçadeira 
Área mínima de 2,5ha como condição de acesso deixa de fora uma grande percentagem de ninhos, propõe retirar 
área mínima ou reduzir. Referencia parcelas com 0,5ha  
Ser claramente referenciado área de proteção de 2ha ser para cada ninho 
Apoio: 117€/há ser aumentado para valores mínimos de 275 a 350€/há de modo a ser irrecusável, dado o estado 
de emergência. 
Incluir ainda dois concelhos que não estão na lista dá área geográfica (Montalegre e Vinhais). 
Condições de acesso: Área mínima georreferenciada de 2 hectares, de superfície florestal ou superfície de prados e 
pastagens permanentes sob coberto de quercíneas ou de pinheiro manso em que a vegetação do estrato arbustivo 
ocupa mais de 50% da superfície, ou outros povoamentos florestais que apoiem o ciclo de vida (devidamente 
reconhecido) na envolvência de ninho de rapina/necrófago na área geográfica de aplicação do apoio 
Justificação da Proposta 
Considerando o objetivo apresentado para as grandes aves de rapina e necrófagas no que aos seus locais de 
nidificação diz respeito, designadamente para a manutenção de árvores de grande porte em áreas com habitat 
favorável à nidificação, sugere-se a inclusão de outros povoamentos florestais, que pelas suas características e 
reconhecida a presença destas espécies, possam ser considerados como condição de acesso. 
Consideramos que os beneficiários também devem abranger as pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
pública ou privada, que exerçam atividade pecuária ou cinegética. 
Proteção do Lobo-Ibérico 
No capítulo dedicado a definições, deverá considerar-se a definição de “cães de proteção de gado”. 
«Cão de proteção de gado» - cão do tipo mastim de montanha com características físicas e comportamentais 
adequadas à função de proteção de gado contra ataques de lobo e em exercício da mesma. Na atual área de 
presença de lobo, historicamente existem 3 raças caninas portuguesas que foram selecionadas para o exercício 
desta função, tendo por base as características ambientais e o tipo de gado e respetivo maneio - Cão de Castro 
Laboreiro, Cão de Gado Transmontano e Cão da Serra da Estrela -, que têm demonstrado proteger eficazmente o 
gado contra-ataques de predadores, como os lobos. 
Para esta intervenção sobre o lobo-ibérico sugere-se a adoção da redação da ficha proposta pelo ICNF “ICNF 
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PROPOSTAS 3 Proposta medidas lobo PEPAC 2023-27_GTLobo_ICNF" 
Proteção das Aves dos Arrozais e Outras Zonas Húmidas 
De acordo com a Medida PAF 2.3.2 “Manter arrozais e de áreas tradicionalmente de produção de arroz 
abandonadas ou em processo de abandono em zonas húmidas importantes para a avifauna”, esta medida está 
circunscrita às ZEC Estuário do Tejo, Estuário do Sado e Ria de Aveiro. 
Proteção da águia-caçadeira 
A medida deverá contemplar o apoio à aquisição de cercas elétricas amovíveis com fio electro-plástico na figura de 
investimento não produtivo. 
Consideramos que o valor proposto 117€/ha não refletir a perda de rendimento pelo grão o que torna a 
intervenção pouco atrativa. Sugere-se 275 a 480€/ha. 
Proteção do Lince-Ibérico 
A medida deve ser desenvolvida, tal como outras, em articulação com o ICNF. 
Proteção do Lobo-Ibérico 
1. Deverá ser contemplado o apoio a ações para melhoria de habitat para o lobo e suas espécies-presa. 
2. À semelhança do apoio disponível à proteção do lobo-ibérico por via do “cão de guarda de rebanho”, seria 
essencial a implementação de planos de apoio aos criadores de gado (ovinos, caprinos, bovinos e equinos) que 
permitam capacitá-los de ferramentas dissuasoras dos ataques por parte do lobo, nomeadamente o uso de cercas 
(e.g. vedações fixas, cercas móveis, turbo fladry). 
3. No caso de disponibilização de apoios para outras medidas de proteção de gado, para além do cão de gado, é 
importante incluir equinos como elegíveis nas condições de acesso. Apesar de o pastoreio de equinos não ter como 
prática comum o uso de medidas de prevenção, é importante fomentá-lo e dotar os seus criadores dessas 
ferramentas nos casos em que as mesmas sejam adequadas. 
4. De referir ainda que, no que concerne aos níveis de apoio da operação para Proteção do Lobo-ibérico, são 
apresentadas duas tabelas, não se entendendo qual a diferença entre as mesmas ou qual a que deverá ser 
considerada. 
5. A área mínima georreferenciada de 2,5 hectares pode ser muito elevada para a realidade das áreas de 
ocorrência do lobo onde esta medida se aplica. 
6. Para além dos pontos citados acima, importa destacar que o lobo-ibérico possuí um Plano de Ação para 
Conservação do Lobo-ibérico em Portugal (PACLobo), publicado pelo Despacho n.º 9727/2017, que é um 
instrumento específico, traz um amplo diagnóstico da situação atual desta espécie e propõe diversas ações para 
melhorar seu estatuto de conservação. Portanto, consideramos que o PEPAC deve ser um importante instrumento 
económico para viabilizar a implementação do PACLobo, tendo em conta a ligação desta espécie com as atividades 
agropecuárias que o PEPAC objetiva fomentar. 
Conservação de aves de rapina e de necrófagas 
1. Ao nível dos objetivos desta operação, importa distinguir as tipologias de nidificação existentes - arborícola e 
rupícola - devendo por isso prever-se, para além da «manutenção de árvores de grande porte», a conservação de 
locais de nidificação em rocha ou escarpas. Neste sentido a operação deverá direcionar-se também para o Britango 
(Neophron percnopterus). Por outro lado, não se entende a inclusão do Coracias garrulus uma vez que não se trata 
de uma grande ave de rapina ou abutre. 
2. Em relação às condições de acesso, designadamente ao tipo de superfície elegível, a exigência «vegetação do 
estrato arbustivo ocupa mais de 50% da superfície» apenas tem justificação ecológica para algumas das espécies 
identificadas e nalgumas regiões. Sendo o 
objetivo desta medida a conservação dos suportes de nidificação não faz sentido que a condição de acesso seja a 
estrutura do habitat em redor do ninho. Assim, a condição de acesso deveria ser apenas a existência de ninho, 
identificado/validado pelo ICNF. 
3. A condição de acesso relativa aos 2 hectares de área mínima poderá deixar de fora muitos agricultores em áreas 
de minifúndio onde estas espécies ocorrem, pelo que o critério deverá ser apenas a existência dos locais de 
nidificação. 
4. A condição relativa ao estrato arbóreo de prados e pastagens permanentes, designadamente que estes deverão 
ser constituídos por quercíneas ou pinheiro-manso, é demasiado restritiva. Isto significa que pastagens 
permanentes sob coberto de freixos, por exemplo, estariam fora do apoio. Por outro lado, por exemplo, a Águia-
imperial-ibérica também nidifica em áreas agrícolas e agropecuárias com árvores isoladas, com algumas áreas com 
vegetação arbustiva e não em áreas estritamente florestais ou pastagens em sob coberto. Propõe-se retirar a 
referência ao habitat envolvente ao ninho. 
5. Em relação aos compromissos (específicos) desta operação, deverão proteger-se também os locais de nidificação 
localizados em substrato de rocha ou escarpas. A proibição da extração de cortiça deverá apenas ser válida para a 
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árvore onde se encontra o ninho e, no máximo, para as árvores/bosquete imediatamente em redor (e apenas 
durante a época de nidificação da espécie em causa) - para a restante área num raio de até 250 metros será 
suficiente. 
6. No que respeita à Área geográfica da conservação de aves de rapina e de necrófagas, deverão ser também 
contempladas Montesinho/Nogueira, Gerês e Alvão como áreas importantes para a conservação de rapinas e 
necrófagas. 
Proteção da águia-caçadeira 
1. Considerar como área mínima os 2,5 ha está descontextualizado, por exemplo, para o Nordeste Transmontano 
em que as áreas médias das parcelas agrícolas são mais pequenas e onde se deverão concentrar esforços de 
conservação da águia-caçadeira. Há registos de ninhos de águia-caçadeira em parcelas com menos de 0.5 ha e esta 
condição pode mesmo excluir mais de 70% dos ninhos da população do Nordeste Transmontano. Propõe-se 
eliminar a menção à área mínima ou passá-la para um valor bastante inferior. 
2. O Apoio previsto de 117€/ha é muito baixo e não será suficiente para incentivar a adesão dos agricultores. Este 
montante deveria ser pelo menos o quádruplo para compensar o agricultor pelas perdas de rendimento associadas 
e o trabalho acrescido que terá na salvaguarda dos ninhos, sobretudo tendo em consideração a situação muito 
crítica em que esta espécie se encontra. A majoração de 5% para as situações em que exista o apoio de uma ONGA 
é muito baixo (são 11,7€/ninho). 
3. Como a proteção da águia-caçadeira se pode prolongar até julho, sugere-se que o Beneficiário adira à medida 
durante o Pedido Único, ficando a sua elegibilidade sujeita a 
confirmação em função da presença da espécie. A aplicação desta medida poderá beneficiar de uma Estrutura 
Local de Apoio ou do acompanhamento permanente pelo ICNF. 
4. No que respeita aos indicadores de resultado, o mais seria uma estimativa do número de casais de águias que 
beneficiaram da medida. Este valor poderia posteriormente ser expresso como uma % da estimativa da população 
da espécie na área geográfica de aplicação da medida. 
5. Dada a sensibilidade destas espécies desaconselha-se fortemente que as áreas envolventes dos ninhos sejam 
georreferenciadas no iSIP. A redação deste compromisso está pouco clara. Sugerimos alteração para “As parcelas 
candidatas devem ter sido previamente sinalizadas pelo ICNF,I.P ou entidade por ele delegada como possuindo 
ninhos de águia-caçadeira situados na parcela georreferenciada.” Adicionalmente, o período de candidaturas terá 
de ser longo (Abril a Julho), por forma a abranger todo o período em que a espécie se poderá instalar numa dada 
parcela. 
6. Sugerimos uma clarificação deste compromisso para deixar claro que a área de proteção de 2 ha é aplicada à 
envolvência de todos os ninhos existentes na parcela (caso exista mais que um ninho), pelo que o valor total 
poderá ser superior a 2 ha. A proposta de redação: “Nas áreas de cereal praganoso cuja colheita se realize antes de 
30 de julho e nas áreas de cereais praganosos ou de suas consociações para produção de forragem, não cortar uma 
área de 2 hectares em torno da localização aproximada referenciada de cada ninho (correspondente à área de 
proteção do(s) ninho(s) de águia-caçadeira).” 
7. Sugerimos que o agricultor possa optar por receber o apoio referente à totalidade da subparcela, 
independentemente da sua área. Para além de beneficiar a espécie-alvo, esta medida seria também benéfica para 
várias outras espécies de aves de zonas agrícolas com valor de conservação que nidificam nestas áreas (codornizes, 
trigueirões, sisões, abetardas, etc.). 
8. Quanto à área geográfica de aplicação das operações, deverão ser incluídos os concelhos de Montalegre e 
Vinhais. 
A condição de elegibilidade relacionada com o efetivo mínimo deve ser de 5CN para todas as espécies. Os 
montantes de apoio praticados no PDR2020 devem ser mantidos. 
Alargamento da área de abrangência da Medida de Proteção do Lobo Ibérico à totalidade das zonas de montanha; 
• Propor o alargamento até ao limite máximo de um terceiro cão de guarda até ao limite máximo de 1050 
€/beneficiário; 
• As áreas alvo de apoio na Medida da Manutenção de Habitats do Lince Ibérico deverão estar sujeitas ao regime 
da não caça. 
Operação para Proteção do Lobo -ibérico: 
Alguns pontos de discordância com relação às condições de acesso: 
- A exigência de cão de guarda de rebanho deve ser melhor avaliada. 
- A área mínima georreferenciada de 2,5 hectares pode ser muito elevada para a realidade das áreas de ocorrência 
do lobo onde esta medida se aplica. Não deveria aplicar-se a exigência de qualquer área mínima. 
Operação para Manutenção de habitats do Lince -Ibérico: 
- Ao nível das condições de acesso, existem sérias dúvidas sobre a área mínima de acesso de 25 hectares, caso se 
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pretenda efetivamente a adesão de beneficiários de áreas como, por exemplo, o SIC/ZPE Monchique, SIC/ZPE 
Caldeirão ou SIC Malcata/ZPE Serra da Malcata, uma vez que nestas regiões o tamanho das explorações é, em 
muitos casos, inferior a essa dimensão. Por outro lado, o tipo de superfície elegível ("superfície florestal ou 
superfície de prados e pastagens permanentes sob coberto de quercíneas ou de pinheiro manso em que a 
vegetação do estrato arbustivo ocupa mais de 50% da superfície") deveria incluir também outras tipologias, 
nomeadamente pomares tradicionais. A melhoria das condições de refúgio do lince -ibérico, a promoção (do 
habitat) das populações de espécies -presa e, em particular, a implementação de corredores de conectividade pode 
e deve ser desenvolvida neste tipo de áreas, tal como demonstra o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto 
LIFE Habitat Lince Abutre em colaboração com olivicultores do SIC Moura/Barrancos 
- Ainda relativamente às condições de acesso, receia-se que a exigência de aprovação de um "plano específico de 
manutenção de habitat do lince -ibérico" possa dificultar ou mesmo dissuadir a adesão de muitos potenciais 
beneficiários desta operação. Por outro lado, o referido plano não se encontra definido ao nível do formato, 
requisitos ou compromissos a cumprir, pelo que a eficácia desta abordagem não está assegurada. Considera-se, 
portanto, que seria preferível a definição a priori (pelo IONE) das áreas/biótopos concretos a salvaguardar ao nível 
das explorações, bem como dos compromissos específicos/elementos mínimos a cumprir pelo beneficiários, 
condicionantes espácio-temporais ou outro tipo de requisitos, ao invés de os remeter para um plano da 
responsabilidade do proponente. A manter-se o modelo atualmente proposto, deverá prever-se o apoio ao 
desenvolvimento destes pianos pelo ICNF e pelas Estruturas Locais de Apoio, e permitir como despesa elegível da 
operação a elaboração dos mesmos. De salientar ainda que, para viabilizar as "ações concretas que visem a 
melhoria das condições de refúgio e reprodução do lince -ibérico, a implementação dos corredores de 
conectividade, e a redução da mortalidade do lince -ibérico por causas acidentais bem como a melhoria das 
populações de coelho bravo", deverá ser prevista a possibilidade de acesso dos beneficiários desta operação a 
apoios para investimentos não -produtivos, sob pena dessas ações concretas não serem viáveis com recurso 
apenas aos apoios anuais por hectare previstos na mesma; 
- No que concerne os níveis e taxas de apoio previstos, os montantes de apoio por hectare/ano revelam-se baixos, 
em particular nos escalões de área de maior dimensão. A este respeito refira-se que a modulação prevista não faz 
sentido nem a nível ecológico nem operacional. Por um lado, o lince -ibérico é uma espécie que necessita da 
proteção de áreas de grande dimensão, algo que a presente modulação não favorece nem promove. Por outro 
lado, sendo que o "método utilizado para a fundamentação do nível de apoio recorreu à metodologia de perda de 
rendimento e custos acrescidos", não está demonstrado (nem é de esperar) qualquer efeito de escala nos 
investimentos potencialmente a realizar ou redução das eventuais perdas de rendimento ou custos de 
oportunidade em função do aumento de área, pelo que a modulação da medida deverá ser abandonada ou, pelo 
menos, fortemente reduzida; 
- Ao nível das áreas geográficas de aplicação da operação, deverá ser ponderado o redefinir ou refinar das áreas 
potencialmente elegíveis, a fim de potenciar os resultados de conservação do lince -ibérico efetivamente a 
alcançar. Uma área de aplicação da operação tão vasta e heterogénea poderá penalizar o foco e coerência da 
mesma. Por outro lado, há que definir mais claramente o que se entende por "áreas de ligação incluídas em 
protocolo estabelecido ao abrigo do pacto nacional para a conservação do lince ibérico em Portugal'; 
- Por último, a descrição da intervenção deverá especificar os "elementos relevantes da baseline a considerar" para 
esta operação, algo que está omisso. Operação para Conservação de locais de nidificação de grandes aves de 
rapina e abutres: 
- Ao nível dos objetivos desta operação, importa distinguir as tipologias de nidificação existentes - arborícola e 
rupícola - devendo por isso prever-se, para além da «manutenção de árvores de grande porte», a conservação de 
locais de nidificação em rocha ou escarpas. 
Neste sentido a operação deverá direcionar-se também para o Britango Neophron percnopterus. Por outro lado, 
não se entende a inclusão do «Coradas garrulus» uma vez que não se trata de uma grande ave de rapina ou abutre; 
- Em relação às condições de acesso, designadamente ao tipo de superfície elegível, a exigência «vegetação do 
estrato arbustivo ocupa mais de 50% da superfície» apenas tem justificação ecológica para algumas das espécies 
identificadas e nalgumas regiões. 
Sendo o objetivo desta medida a conservação dos suportes de nidificação não faz sentido que a condição de acesso 
seja a estrutura do habitat em redor do ninho. Assim, a condição de acesso deveria ser apenas a existência de 
ninho, identificado/validado pelo ICNF; 
- A condição de acesso relativa aos 2 hectares de área mínima poderá deixar de fora muitos agricultores em áreas 
de minifúndio onde estas espécies ocorrem, pelo que o critério deverá ser apenas a existência dos locais de 
nidificação; 
- A condição relativa ao estrato arbóreo de prados e pastagens permanentes, designadamente que estes deverão 
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ser constituídos por quercíneas ou pinheiro -manso, é demasiado restritiva. Isto significa que pastagens 
permanentes sob coberto de freixos, por exemplo, estariam fora do apoio. Por outro lado, por exemplo, a Águia -
imperial -ibérica também nidifica em áreas agrícolas e agropecuárias com árvores isoladas, com algumas áreas com 
vegetação arbustiva e não em áreas estritamente florestais ou pastagens permanentes em sob coberto. 
- Em relação aos compromissos (específicos) desta operação, deverão proteger-se também os locais de nidificação 
localizados em substrato de rocha ou escarpas. As intervenções/abates de árvores que suportam ninhos por 
«motivos sanitários incluindo o controlo do nemátodo do pinheiro» devem ser prévia e expressamente autorizados 
pelo ICNF. A proibição da extração de cortiça deverá apenas ser válida para a árvore onde se encontra o ninho e, no 
máximo, para as árvores/bosquete imediatamente em redor (e apenas durante a época de nidificação da espécie 
em causa) - para a restante área num raio de até 250 metros bastará o cumprimento de boas práticas para redução 
do ruído/perturbação durante os respetivos trabalhos que só devem decorrer fora do período reprodutor. 
A «proibição de corte de povoamentos» (sem prejuízo da manutenção do bosquete em que o ninhos estão 
inseridos, caso exista, ou de um núcleo de 5-10 árvores do entorno imediato no caso de povoamentos extensos) 
apenas deverá aplicar-se durante a época de nidificação da espécie em causa. A este respeito, para todos os 
compromissos (com limitação associada ao período de reprodução), deverá considerar-se apenas a época de 
reprodução da(s) espécie(s) cujo(s) ninho(s) se estiver a proteger, cujo período varia de espécie para espécie, 
(incluindo para os compromissos associados a um raio de 250m em redor do local de nidificação). Relativamente à 
«circulação de viaturas e de pessoas» (num raio de 250m), no caso de caminhos pré -existentes à instalação da 
espécie nidificante e quando as viaturas pertencerem à exploração, não deverá ser interditada a circulação, mas 
apenas a permanência de viaturas e pessoas. Por fim e em todo o caso, a definição das áreas de proteção (em 
termos de dimensão e limites) deverá ter em consideração a orografia do local, o uso e a espécie a proteger, pelo 
que se propõe que as mesmas sejam definidas caso a caso com auxílio do ICNF em função dos referidos critérios, 
evitando proibições ou condicionantes excessivas ao que seja efetivamente necessário para a proteção de cada 
espécie/ninho. 
- Em relação aos níveis de apoio propostos para esta operação é incompreensível que se apliquem apenas até um 
máximo de 25 hectares (quando, por exemplo, a superfície correspondente à área de protecção com 500 m de raio 
de um único ninho é de 78,5ha, caso se situe inteiramente numa mesma exploração). O apoio deverá ser dado para 
a totalidade das áreas de proteção de ninhos definidas em cada caso, sem limite de hectares. 
- Relativamente à área geográfica de aplicação desta operação, estão omissas diversas áreas importantes para 
algumas espécies, tais como por exemplo: ZPE de Castro Verde (área essencial para águia -imperial -ibérica mas 
também para águia de BoneIli e águia-cobreira); ZPE Gerês (águia -real); ZPE e ZEC da Costa Sudoeste, ZPE 
Montesinho/Nogueira, Vale do Côa, ZPE Sintra -Cascais, ZEC Montejunto (águia de BoneIli e águia-cobreira). 
Operação para Proteção da águia -caçadeira: 
- Considerar como área mínima os 2 ha está descontextualizado, por exemplo, para o Nordeste Transmontano em 
que as áreas médias das parcelas agrícolas são mais pequenas e onde se deverão também concentrar esforços de 
conservação da águia-caçadeira. No Nordeste Transmontano a maioria dos ninhos está em parcelas com menos de 
0,5ha, que desta forma serão elegíveis para esta medida. A condição de acesso não deveria ser a área, mas apenas 
a presença confirmada de ninho de águia -caçadeira na parcela. 
- O Apoio previsto de 117E/ha é muito baixo e não será suficiente para incentivar a adesão dos agricultores. Este 
montante deveria ser pelo menos quádruplo para compensar o agricultor pelas perdas de rendimento associadas e 
o trabalho acrescido que terá na salvaguarda dos ninhos, sobretudo tendo em consideração a situação muito crítica 
em que esta espécie se encontra. A majoração de 5% para as situações em que exista o apoio de uma ONGA é 
muito baixo (são 11,7E/ninho). 
- Como a proteção da águia -caçadeira se pode prolongar até julho, sugere-se que o Beneficiário adira à medida 
durante o Pedido Único, ficando a sua elegibilidade sujeita a confirmação em função da presença da espécie. A 
aplicação desta medida poderá beneficiar de uma Estrutura Local de Apoio ou do acompanhamento permanente 
pelo ICNF. 
O que propomos como alternativa: 
- Considerando o âmbito temático e geográfico desta intervenção, que inclui cinco operações distintas, considera-
se que a sua dotação financeira (30,5 milhões de Euros) é insuficiente, devendo ser fortemente reforçada. 
Operação para Proteção do Lobo -ibérico: 
- Para além dos pontos citados acima, importa destacar que o lobo -ibérico possuí um Plano de Ação para 
Conservação do Lobo -ibérico em Portugal (PACLobo), publicado pelo Despacho n.99727/2017, que é um 
instrumento específico, traz um amplo diagnóstico da situação atual desta espécie e propõe diversas ações para 
melhorar seu estatuto de conservação. Portanto, consideramos que o PEPAC deve ser um importante instrumento 
económico para viabilizar a implementação do PACLobo, tendo em conta a ligação desta espécie com as atividades 
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agropecuárias que o PEPAC objetiva fomentar. 
- Relativamente aos apoios para cães de gado no âmbito da operação para Proteção do Lobo -ibérico, os mesmos 
devem estar de acordo com os requisitos definidos para indeminizações por danos causados pelo lobo -ibérico 
constantes na Portaria n.2 335/2017 (enquadrada no Decreto -Lei n. 54/2016 que regulamenta a Lei n.°- 90/1988), 
a qual define a quantidade de cães em função do tamanho do rebanho. 
Operação para Manutenção de habitats do Lince -Ibérico: 
- Seria desejável uma maior articulação entre as intervenções com relevância direta para a conservação do lince -
ibérico, de forma a assegurar um investimento mais eficaz e coerente em prol desta espécie e dos seus 
habitats/espécies-presa. Com efeito, a intervenção C.3.2.7 (Gestão da fauna selvagem) tem como beneficiários 
elegíveis "Entidades titulares ou gestoras de zonas de caça turística, associativa ou municipal ou nacionais, ou 
outras organizações gestoras de fauna selvagem reconhecidas ao abrigo da legislação aplicável", enquanto a 
presente intervenção D.2.4 ''Pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada que exerçam atividade 
agrícola ou florestal", sendo evidente que muito dificilmente os detentores/gestores de um mesmo 
território/exploração poderão beneficiar de ambas as intervenções. Mesmo quando tal possa coincidir, nada 
garante que assim aconteça, uma vez que não existe qualquer mecanismo que promova a articulação e coerência 
entre a aplicação de ambas as intervenções. 
- Como tal, seria fundamental que, independentemente da intervenção C.3.2.7 para Gestão da Fauna Selvagem, 
existisse um Plano Zonal (Agro)Silvoambiental que apoiasse diretamente a conservação de espécies com estatuto 
de conservação desfavorável associadas a biótopos florestais/agroflorestais, nomeadamente o lince -ibérico, e que 
incluísse operações dirigidas à proteção das espécies, à salvaguarda dos habitats e à promoção das espécies -presa. 
Apenas uma abordagem deste tipo, efetivamente integrada e com um âmbito territorial comum e coerente, 
poderá reunir as condições necessárias para a eficaz prossecução dos objetivos identificados na operação para 
Manutenção de habitats do Lince -ibérico (e, de uma forma geral, na globalidade da intervenção D.2.4 para 
Proteção de espécies com estatuto e Silvo -ambientais). 
- Deste modo e atendendo ao acima exposto, não se entende a razão pela qual a presente intervenção D.2.4, com a 
atual abordagem, está inserida no Eixo D e não no Eixo C, algo que gostaríamos de ver esclarecido. 
Operação Conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres: 
- Propõe-se que a área mínima seja de 0,5 ha. 
- Propõe-se retirar a referência a quercíneas ou pinheiro -manso no caso das pastagens permanentes e não definir 
qualquer estrato arbóreo. 
- Dada a sensibilidade destas espécies desaconselha-se fortemente que as áreas envolventes dos ninhos sejam 
georreferenciadas no iSIP. 
Operação para Proteção da águia -caçadeira 
- Deverá aplicar-se aquando da presença confirmada de águia -caçadeira, sem que exija uma área mínima para 
candidatura. 
D.3.1 - Desenvolvimento do regadio sustentável (1) 

CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES: 
IDARN; FENAREG; 35; Direção Regional de Cultura do Alentejo, Direção Geral do Património Cultural, Grupo Local 
Faro, Zero, Agência Portuguesa do Ambiente, ANP-WWF, LPN, Palombar, SPEA 
Reversão da preocupante diminuição da área irrigável no Norte e no Centro, através do apoio a pequenos 
aproveitamentos e projetos ao nível de cada exploração agrícola, recriando práticas agrícolas de retenção da água 
nos períodos de maior pluviometria para uso no período de estio e de stresse hídrico das culturas e simplificando 
processos de licenciamento; 
Diminuto pacote financeiro face aos objetivos e às necessidades de investimento existentes 
Taxa de apoio deve ser até 100% 
Impõe-se referir previamente que se considera basilar que o Património Cultural deva constar e ser atendido no 
Programa Nacional do Regadio; mas igualmente e com particular importância na elaboração dos Planos de Ação 
Específicos que venham a ser considerados. 
Esse princípio resulta da estratégia da PAC segundo a qual "o apoio ao investimento nas infraestruturas 
hidroagrícolas públicas de caráter coletivo e em ações de adaptação da estrutura fundiária impõe uma abordagem 
territorial integrada, através da qual cada iniciativa [esteja enquadrado no Programa Nacional do Regadio] ou caso 
não esteja enquadrada nesse Programa, seja enquadrada por um [Plano de Ação Específico] com incidência direta 
nos perímetros hidroagrícolas e de emparcelamento intervencionados, mas com impacto no desenvolvimento do 
território envolvente e em coerência com a estratégia de desenvolvimento local, conformando-se com as servidões 
e restrições de utilidade pública em presença e conformando-se ou conformando o ordenamento do território". 
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A abordagem territorial integrada requer obrigatoriamente que seja considerada uma avaliação prévia e preventiva 
à salvaguarda do património cultural e arqueológico. A importância desse aspeto ganha relevo na medida D.3.1., 
perante os moldes de Beneficiários a que se dirige: entidades públicas ou privadas; como empresários agrícolas, 
detentores de prédios rústicos ou parcelas de prédios rústicos, associados em número igual ou superior a 10, desde 
que situados em zona a beneficiar, com área contígua igual ou superior a 100 ha; e excecionalmente candidaturas 
que não respeitem os limites de 10 beneficiários com área contígua de 100 ha desde que demonstrada a 
sustentabilidade económica das infraestruturas (p.39). A pertinência da salvaguarda patrimonial é nesse sentido 
sublinhada em face do dimensionamento das áreas referidas, pois o mesmo escusa-o de processos de AIA e AincA, 
como decorre do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, dado que conforme o Anexo II da referida Lei, 
apenas considera projetos agrícolas que incluam infra -estruturação de rega e drenagem limitados aos 2000 ha, ou 
700 ha em áreas sensíveis. 
Como tal não resulta claro a aferição das condições de elegibilidade a situações — no caso extensíveis ao património 
cultural — quando "existir impacto ambiental significativo" 
Controlo à qualidade da água, nomeadamente a, já crónica, poluição dos aquíferos portugueses; 13 dos 17 aquíferos 
do Algarve encontram-se poluídos com nitratos e azotos amoniacais, com níveis acima dos VMR e alguns acima dos 
VMA. Não é por exemplo referido um programa de controlo dos nitratos que poluem os aquíferos e tal seria 
sustentável. 
Cremos que aliado à eficiência na precisão dos sistemas de rega, é preciso consociar práticas regeneradoras e 
priorizar na prática a escolha de variedades de sequeiro, resilientes à seca e adaptadas à região, as quais estão em 
crescente valorização no mercado (caso da alfarrobeira e da figueira). 
Gestão e controle da quantidade de água consumida: barragens e aquíferos. Especialmente no Algarve onde as 
reservas subterrâneas se encontram em risco de salubridade e abaixo dos níveis de segurança, e as reservas 
superficiais enfrentam recorrentemente níveis preocupantes. Deveriam ser revistas as taxas e apoios a aplicar tendo 
em vista registos práticos das explorações que recorrem a modos de produção considerados intensivos. 
Falta uma definição clara do que entendem por "regadio sustentável". 
Incentivar maior utilização dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos com vista à adaptação dos sistemas de 
produção ao ambiente, nomeadamente através de uma utilização eficiente e sustentável dos recursos hídricos e 
energéticos disponíveis, do recurso solo e dos restantes fatores de produção. — Narrativa muito pouco clara. O que 
é uma "adaptação dos sistemas de produção ao ambiente"? Se pretendem referir-se a uma adaptação dos sistemas 
de produção de modo a cumprir certos requisitos ambientais, é de lembrar que a prioridade em zonas de escassez 
hídrica deveria ser adaptar os sistemas produtivos de forma a reduzir-se ao mínimo indispensável a utilização de 
água para produção alimentar. Esse é um critério -chave para garantir sistemas produtivos mais resilientes e, 
portanto, mais adaptados. No entanto, os primeiros objetivos desta medida são "aumentar o rendimento dos 
agricultores e a competitividade das explorações agrícolas através do incremento da área irrigada da Superfície 
Agrícola Útil", ao invés de se avaliar primeiramente onde faz sentido ou não aumentar essas áreas irrigadas 
(abordagem territorial). Só assim faria sentido usar-se do termo sustentabilidade no regadio. E não, ter por princípio 
a aplicação de uma prática que pode, por si só, ser insustentável e depois tentar forçá-la dentro de determinados 
limites, chamando a esse condicionamento "sustentabilidade". Isto significa que em muitos casos o ser sustentável 
implicaria não aplicar-se, simplesmente. 
Falta explicar o que é que entendem por sustentabilidade multifuncional? 
Custos elegíveis - Compra de terras para a criação de áreas destinadas à preservação do ambiente; - o que é que se 
tem em conta? (quais as características dos terrenos aquando da aquisição que os elegem como candidatos a estas 
ações? E quais as ações previstas? Qual o objetivo? É para compensar alguma coisa?) 
Contribuir para a Adaptação às Alterações Climáticas e para a Atenuação dos Seus Efeitos — Isto só é possível se se 
seguir uma abordagem de avaliação prévia sobre a necessidade de investimento em regadio e da sua adequação 
aos sistemas produtivos visados. 
Melhoria da resiliência dos territórios e das estruturas e explorações aos efeitos das alterações climáticas - Deveriam 
ser priorizados estrategicamente os apoios a investimentos/práticas que reduzam as necessidades de água na 
exploração, e que aumentem a resiliência das culturas à escassez de água e episódios de seca, bem como de outras 
que aumentem a capacidade de retenção de água nos solos e de melhoria da gestão da água, principalmente nas 
regiões de maior stress hídrico. O estabelecimento de metas concretas para zonas de intervenção prioritárias 
permitirá a obtenção de resultados mais positivos na redução da quantidade de água usada. 
Nem todos os projetos de regadio constituem inequivocamente uma vantagem em termos de adaptação às 
alterações climáticas, podendo ainda ter outros efeitos adversos para o ambiente, principalmente quando utilizados 
para promover produções intensivas ou práticas insustentáveis. A expansão dos regadios tem sido, inclusive, uma 
das causas do aumento dos impactos das secas. Está também associada ao aumento generalizado dos sais, devido 
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à alternância de ciclos de evapotranspiração. Assim, nos projetos de regadio sugerimos que se sigam estas 
recomendações: 
Conservar e reabilitar ecossistemas aquáticos saudáveis que garantam mais resiliência e sustentabilidade aos 
sistemas de abastecimento; 
Deixar de financiar novos regadios em zonas de escassez, e globalmente sempre que não garantam sistemas de uso 
eficiente e frugal da água; 
Garantir práticas de licenciamento e fiscalização que assegurem uma distribuição equitativa dos direitos de uso 
entre as atividades económicas e os ecossistemas; 
Fomentar os bancos de água e outros mecanismos de alocação em caso de emergência, com regulação pública dos 
preços e trocas temporárias de direitos; 
Diversificar as origens dos sistemas de abastecimento, incluindo infraestruturas de reutilização de águas residuais; 
Reduzir a procura através de aumentos de eficiência de utilização nos diferentes setores, garantindo a transferência 
de uso da água poupada; 
Fomentar a eficiência dos regadios particularmente em culturas fundamentais para a segurança alimentar nacional;  
Condicionar a atribuição de subsídios agrícolas que fomentam o aumento do uso da água, nomeadamente no 
âmbito da PAC europeia, à garantia de auto -abastecimento e de sustentabilidade ambiental das práticas; 
Implementar mecanismos pré -acordados e escalonados de compensação financeira e de seguro face aos impactos 
das secas; 
Melhorar o uso e divulgação dos sistemas de monitorização e previsão sazonal, e a ativação de medidas com base 
em indicadores objetivos e mensuráveis; 
Fomentar programas de educação para um consumo mais consciente da água pelos agricultores; 
Promover a remoção de infraestruturas não naturalizadas cuja utilidade seja reduzida. 
Participar em projetos e iniciativas de Water Stewardship e de pagamento de serviços dos ecossistemas 
(nomeadamente fluviais); 
Integrar a gestão da água na cadeia de valor das empresas agrícolas; 
Assumir o risco hídrico da atividade e as responsabilidades sobre o uso da água nos pianos social e ambiental; 
Reduzir os consumos e aumentar a eficiência dos recursos hídricos utilizados; 
Os agricultores em particular, devem optar por tecnologias e equipamentos de rega mais eficazes, sistemas culturais 
melhor adaptados, mais resilientes e de menor risco. 
Realça-se o reforço da reabilitação das infraestruturas dos regadios públicos, visando a redução de perdas na adução 
e distribuição de água, bem como, na construção de infraestruturas que possibilitem a gestão integrada, visando a 
redução de pressão nos recursos hídricos, em particular das águas subterrâneas; 
Objetivo da intervenção- “Apoiar o desenvolvimento de infraestruturas coletivas relacionadas com o regadio 
sustentável (técnica, económica, social, ambiental e climática), nomeadamente através da retenção de recursos 
hídricos superficiais, da implementação de sistemas de transporte e de distribuição eficientes e de métodos de rega 
adequados, de forma integrada com outras infraestruturas nomeadamente acessos, estruturação fundiária, 
eletricidade” A promoção de infraestruturas coletivas de retenção de águas superficiais tem que ser encarada numa 
perspetiva de sustentabilidade e gestão dos recursos hídricos, não podendo comprometer os objetivos da DQA. É 
pois importante que haja uma forte coordenação com a APA neste matéria, para que não sejam assumidos 
compromissos de financiamento que numa fase posterior se venham a revelar inviáveis do ponto de vista ambiental. 
Onde se refere “Disponibilizar água aos prédios rústicos, privilegiadamente através da retenção de recursos hídricos 
superficiais, da implementação de sistemas de transporte e de distribuição eficientes e de métodos de rega 
adequados, de forma integrada com outras infraestruturas;” Neste ponto deve ser privilegiada também a 
implementação de sistemas que promovam o uso eficiente da água, a monitorização do consumo e o uso de água 
para reutilização; 
“Para efeitos de elegibilidade ao presente apoio as candidaturas devem incluir:” Nos casos em que as candidaturas 
se refiram a projetos que possam provocar modificações físicas nas massas de água superficiais ou alteração dos 
níveis freáticos nas massas de água subterrâneas, deveria ser obrigatório a apresentação de uma declaração em 
como o projeto não poe em causa o cumprimento dos objetivos da DQA / LA; 

D.3.2 - Melhoria da sustentabilidade dos regadios existentes 
A redefinição de perímetros de rega será particularmente importante nos perímetros com áreas ambientalmente 
sensíveis, exigindo a adequação das áreas beneficiadas pelas águas regularizadas através das infraestruturas dos 
aproveitamentos hidroagrícolas às exigências ambientais supervenientes à lógica inicial do projeto de rega, o que 
poderá ser concretizado através da aquisição de terrenos com aptidão agrícola e sem limitações ambientais para a 
agricultura de regadio sustentável, tendo em vista a relocalização de beneficiários cujas áreas antigas serão 
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destinadas aos objetivos de conservação ambiental que justificaram a sua classificação como áreas sensíveis - 
positivo mas deverá ser acompanhado de apoios para ações de restauro ecológico onde for necessário 
Os projetos de investimento de melhoria de instalações de irrigação devem apresentar uma poupança de água 
potencial mínima de [7,5]% e deverá ser alcançada uma redução efetiva do consumo de água de [5]% - Falta 
fundamentar e demonstrar como é que se chegou a estes valores de poupança de água. Parecem muito pouco 
coerentes com a meta ambiciosas de redução das ineficiências na utilização de água em 35% para o setor agrícola 
previstas no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (e esta era meta a que estava prevista para 2020). 
Falta incluir nas intervenções a apoiar o desmantelamento das infraestruturas referentes a superfícies que deixaram 
de ser irrigáveis, acompanhadas das medidas necessárias ao restabelecimento do capital natural original, ou de 
medidas compensatórias, quando esse restabelecimento não for possível. 
Compra de terras para a criação de áreas destinadas à preservação do ambiente - não basta prever a despesa de 
compra de terrenos para este fim. É preciso definir e prever como elegíveis também as despesas necessárias à 
implementação das ações relacionadas com essa preservação do ambiente. 
Trabalhos de «manutenção periódica», reparações e mera substituição de equipamentos deteriorados 
descontextualizados de uma ação global de melhoramento da integralidade e sustentabilidade da infraestrutura; - 
apesar de não elegíveis deve-se garantir que no contrato de financiamento os beneficiários assumem o compromisso 
de proceder a esta manutenção e reparações durante, pelo menos, todo o período de compromisso. 
É estranha a inexistência sequer de qualquer referência ao Grupo Operacional AG IR (Avaliação da Eficiência do Uso 
da Água e da Energia em Aproveitamentos Hidroagrícolas). Esperava-se que as medidas fossem desenhadas com 
base nas melhores experiências existentes para a temática abordada. Ao não se consideraram as aprendizagens 
resultantes deste projeto inovador, integrando-se na medida os instrumentos/metodologias mais eficazes no âmbito 
da avaliação e melhoria da eficiência do uso da água e da energia, não se estão a aproveitar conhecimentos que 
poderiam contribuir para uma maior eficácia desta medida na prossecução dos seus objetivos. 
Pretende-se ainda, quando possível, integrar uma nova fonte de abastecimento de água para rega proveniente de 
recursos hídricos recuperados. - Esta integração deveria ser obrigatória sempre que possível. Não é claro se a 
"pretensão" referida é essa ou se fica apenas como uma opção entre outras. Para além disso, os custos elegíveis 
propostos refletem uma tímida ambição quanto a esta reciclagem da água, considerando que o único custo elegível 
claramente relacionado com essa operação é o associado à execução de obras de hidráulica agrícola para retenção 
de águas. 
É referido que poderão ser conjugados com intervenções noutros domínios, tendo em vista, por exemplo, a 
promoção de sistemas de comercialização sustentáveis, a implementação de sistemas alimentares locais, a 
promoção da biodiversidade - esta referência é meramente especulativa, visto que nada no âmbito desta medida 
permite apoiar eventuais despesas decorrentes da implementação de ações que contribuam para estes objetivos 
 
Propõe-se a monitorização ambiental e da qualidade e quantidade da água - A monitorização da qualidade da água 
deveria constar como condição de elegibilidade (compromisso), à semelhança do que acontece para a monitorização 
da quantidade (através da instalação de contadores) e não apenas como custo elegível. 

D.3.3 - Drenagem e estruturação fundiária 
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IX ANEXO VII – CONTRIBUTOS DAS ENTIDADES REFERENTES À 
CONDICIONALIDADE 

 

CONDICIONALIDADE 
DRCAlent CONSULAI DGPC ZERO CAP AOP Orizicultores FNOP BOVISUL UEVORA_MED
 Ana_Cabrita FENAZEITES  
"BCAA 8- Proteção e qualidade da biodiversidade e da paisagem", deverá ser referido nas seguintes redações 
abaixo elencados (conforme propostas em itálico sublinhado): 
1. Sugere-se a designação de BCAA 8- Proteção e qualidade da biodiversidade, património cultural e da paisagem 
(p.7) 
2. Sugere-se a designação BCAA 8.2 — Manutenção das características da paisagem e do património cultural (p.9) 
3. Reformulação do ponto 6 da BCAA 8.2 que refere: «Manutenção de património arqueológico de interesse 
público» — É proibida a remoção, destruição ou alteração do património arqueológico cadastrado/identificação 
pela DGPC, nomeadamente antas, cromeleques, localizados em parcelas de superfície agrícola. (p.10) pela seguinte 
redação: <Salvaguarda de património cultural e arqueológico». É proibida qualquer intervenção no património 
arqueológico identificado no SI Endóvelico (DGPC) e no Sistema de Identificação de Parcelas — iSIP (IFAP), bem 
como o património cultural inventariado em sede de JOT (PDM e outros) localizados em parcelas de superfície 
agroflorestal, sem atender o prévio parecer da Administração do Património Cultural e as disposições constantes 
nos PDM.  
Atente-se que a redação constante em BCAA 8.2 revela-se inadequada considerando que:  
a) O termo "manutenção" sugere que as áreas dos sítios arqueológicos manter-se-iam inalteráveis, o que 
independentemente das situações que obrigam à preservação intacta da realidade arqueológica, não é exato, 
atendendo à adoção das alterações capazes de garantir a conservação, total ou parcial das realidades 
arqueológicas e ao princípio da salvaguarda pelo registo consagrado na legislação em vigor. Nesse sentido o termo 
"manutenção" excluía todas as situações onde é possível a conciliação das operações agroflorestais com a 
salvaguarda pelo registo dos sítios arqueológicos. 
13) O termo "cadastrado" não se deve considerar pois não se encontra aplicada o cadastro da propriedade com o 
inventário nacional georreferenciado do património arqueológico; 
c) A especificação de tipologias de sítios arqueológicos (ex. antas, cromeleques) é contraproducente pois a 
legislação em vigor considera a totalidade do património arqueológico independentemente da tipologia ou dos 
seus diferentes graus de proteção e salvaguarda previstos. 
Condicionalidade Social, não será possível garantir que os agricultores que estão certificados por referenciais 
internacionais relacionados com a Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho (ex: GRASP) têm, automaticamente, 
cumprido esta condicionante? 
A condicionalidade configura-se como condição de base no acesso a estes apoios públicos, procurando assegurar o 
cumprimento de um conjunto de regras fundamentais. Tendo em conta os impactes negativos potenciais é 
indispensável garantir que o incumprimento das condições mínimas não só leve à cessação dos apoios e à 
inelegibilidade face a novas candidaturas, mas também a sanções administrativas eficazes que se articulem com as 
entidades responsáveis pela fiscalização de diplomas legais que estejam em causa - infelizmente os documentos 
colocados à consulta pública não incluem as regras relativas ao sistema de sanções administrativas referido no 
ponto 2 do Artigo 12º do Regulamento dos PEPAC.  
Dadas as extensas violações que a ZERO tem verificado tanto ao ordenamento do território quanto às Diretivas 
Europeias relativas à proteção da água e de espécies e habitats protegidos é importante que o cumprimento dos 
diplomas legais conexos seja parte integrante da condicionalidade, e que haja um reforço da fiscalização por parte 
das entidades responsáveis pela alocação dos fundos, ficando estas responsáveis pela comunicação às autoridades 
competentes.  
Por esses motivos, importa dar robustez à condicionalidade, aproveitando os recursos alocados 
Contra a inclusão das questões laborais na Condicionalidade da PAC. Tratando-se de um quadro complexo, a sua 
integração na Condicionalidade acarretará, inevitavelmente, complexidade no sistema de gestão e controlo dos 
apoios potenciando o alargamento da malha de penalizações para os agricultores. 
Proposta menciona que o início da aplicação do sistema de controlo da condicionalidade social será no ano 202X, 
referência que não é compatível com um documento em consulta pública. Permitindo o referido acordo que a 
Condicionalidade social seja aplicada a partir 2025 e sendo uma inevitabilidade a sua aplicação, a CAP considera 
então, por tudo o que foi dito, que a sua aplicação se deve iniciar apenas em 2025 
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AOP é desfavorável a inclusão das questões laborais na Condicionalidade da PAC, pois a legislação laboral deve ser 
fiscalizada em sede própria 
As leis laborais não devem ser incluídas na PAC devido à sua complexidade e poderem tornar o sistema de 
pagamentos ainda mais burocrático. Há sede própria 
para discussão deste tema e não deve ser misturado na PAC. 
Boas Condições Agrícolas e Ambientais 
· BCAA7 (rotação das culturas em terras aráveis, com exceção das culturas que crescem debaixo de água): 
A obrigatoriedade de a cultura secundária permanecer na parcela entre 15 de Novembro e 1 de Março quando a 
cultura principal é uma cultura de Primavera-Verão 
é, no nosso entender, bastante limitativa uma vez que em função das condições meteorológicas de cada ano ou do 
ciclo da cultura escolhida poderá não ser possível 
instalar a cultura secundária até a essa data ou, por outro lado, poderá ser necessário colher antes da data fixada. 
Condicionalidade Social 
Sendo, sem dúvida, um tema de enorme relevância estranhamos que seja introduzida nas regras da 
Condicionalidade e questionamos como será feito este controlo e por que técnicos. 
Esta é geralmente uma questão da tutela da Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) que se responsabiliza por 
fiscalizar e aplicar as devidas sanções em caso de incumprimento. 
Pensamos que deverá ficar esclarecida a necessidade de introdução deste ponto no âmbito da Condicionalidade. 
Condicionalidade, a acrescentar/modificar às regras gerais para montado: 
Não fazer nenhuma mobilização, nem mesmo mobilização mínima. 
Aceitar áreas de mato superiores aos 3% em função das características do Montado 
Normas de condicionalidade não obrigam explicitamente ao cumprimento dos princípios da proteção integrada 
(obrigatórios desde 2014) 
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