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1.

Setor agrícola em Portugal – análise retrospetiva
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Importância Social e Territorial

• O Complexo agro-florestal representa cerca de 6% do PIB e 15% do emprego,
particularmente importante em algumas regiões interiores (e.g. Alto Alentejo, a Lezíria
do Tejo, o Baixo Alentejo e o Entre Douro e Vouga, onde o CAF representa,
respetivamente, 18%, 16%, 15% e 14% do respetivo produto regional e mais 40% do
emprego em 5 sub-regiões).
• A agricultura e a floresta ocupam 70% do território nacional e a população agrícola
familiar representa 7,5% da população portuguesa.

Recurso endógeno
e produtor de bens
transacionáveis

Promove
sustentabilidade
económica das
regiões

Contribui
positivamente para o
equilíbrio ecológico
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Desempenho Económico

EVOLUÇÃO EM VALOR DA PRODUÇÃO, CONSUMO E COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE BENS ALIMENTARES ENTRE 2000 E 2011 (2000=100)

 Além do incremento
dos fluxos do comércio
internacional, ocorreu
um aumento
significativo dos níveis
de consumo e
alteração dos padrões
de consumo.
 Destaca-se o
crescimento positivo
da produção de bens
alimentares, contudo
insuficiente para
compensar o forte
crescimento do
consumo de bens
alimentares.
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Desempenho Económico
SALDO COMERCIAL DO COMPLEXO AGROFLORESTAL, AGROALIMENTAR E
FLORESTAL (MILHÕES DE EUROS)
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Desempenho Económico

ÍNDICES DE PREÇOS IMPLÍCITOS NO VABCF
AGRÍCOLA E NO PIB

 A forte degradação da
relação entre os preços
da produção e dos
consumos intermédios
da atividade agrícola tem
afetado o rendimento da
atividade.
 Fraca concentração da
oferta contribui para a
fragilidade do sector.
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Desempenho Económico
EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE PARCIAL DO TRABALHO* AGRÍCOLA E RESPETIVAS
COMPONENTES 2000-2011
 A recomposição da
estrutura produtiva e a
modernização tecnológica
traduziram-se em
aumentos de
produtividade.
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 Contudo a produtividade
da agricultura é inferior à
média nacional sendo o
reforço da estrutura
produtiva e da inovação
tecnológica serão
determinantes para
maiores acréscimos.

Fonte: Resultados preliminares GPP, a partir de CEA (Base 2006), INE.
Data de versão dos dados: Março de 2012
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Desempenho Económico

COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DA AGRICULTURA, SILVICULTURA E CAÇA
COM A PRODUTIVIDADE DO TOTAL DA ECONOMIA POR REGIÃO (MÉDIA 2000-2001-2002)
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Uso do solo
 Nos últimos 20 anos a SAU do território continental gerida por explorações
agrícolas recenseadas decresceu 8.7%, (- 337 mil ha).
 Este fenómeno, de perda de área agrícola, resulta de um conjunto de
dinâmicas regionais distintas.

Superfície Agrícola Útil
1989 (ha)
PT Cont
EDM
TM
BL
BI
RO
ALT
ALG

3 879 579
289 624
489 133
231 458
433 947
445 602
1 853 036
136 779

2009 (ha)
3 542 305
211 154
432 873
125 436
337 031
391 006
1 956 508
88 297

Evolução
(%)
-8.7
-27.1
-11.5
-45.8
-22.3
-12.3
5.6
-35.4

Enquanto que no Alentejo
se verifica um aumento
da SAU de 5.6%, em todas
as outras regiões se
verifica uma quebra.
Na Beira Litoral a SAU
diminui perto de 46%, no
Algarve 35.4 % e no Entre
Douro e Minho cerca de
27%.
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Uso do solo

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS NO CONTINENTE
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Uso do solo
EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS NAS REGIÕES
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Desempenho ambiental

As atividades agrícolas e florestais têm tido um contributo
positivo para o equilíbrio ecológico e ocupação do território
REDE NATURA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TIPOS DE ÁREAS
CLASSIFICADAS DA REDE NATURA 2000 EM PORTUGAL CONTINENTAL

 3/4 da SAU é ocupada
por sistemas de
agricultura extensiva
 18% da SAU esta
integrada em áreas
classificadas para
conservação da
natureza.
 Em 90% das áreas
classificadas para
proteção da
biodiversidade no
âmbito da rede
ecológica comunitária Rede Natura 2000 existe
um elevado grau de
associação entre
os valores naturais a
conservar e o tipo de
gestão agrícola e
florestal praticado. 13

1.

Evolução da PAC – Objetivos e Financiamento
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A PAC como pilar da integração
Europeia
A Agricultura na União Europeia:
• 8,6 do emprego total
• 4% do PIB
• Ocupa 50% do território total da UE,
atingindo 80% com as superfícies florestais
Funções da atividade agrícola:
• Produção de bens alimentares de
qualidade e seguros
• Gestão do espaço e dos recursos naturais
(água, solo e biodiversidade)
• Desenvolvimento de outras atividades
económicas
• Elemento de coesão social e territorial

Atividade multifuncional
Visando o desenvolvimento
economicamente,
ambientalmente e socialmente
sustentável
15

Desenvolvimento e adaptação
da PAC: objetivos e instrumentos

Fundação
Anos 60
• Abastecimento
alimentar
• Melhoria da
produtividade
• Aumento do
rendimento
• Preços
razoáveis
• Estabilização
mercado
• Mercado
Comum
Agrícola
• OCM (suporte e
proteção dos
Preços)

Do sucesso
aos anos de
crise

A reforma
1992

Agenda 2000

• Modernização
• Excedentes de
produção
• Crescimento
da despesa
• Fricção
internacional

• Redução
excedentes
• Estabilização
rendimento
• Contenção da
Despesa
• Ambiente e
Recursos
Naturais

• PF 2000-2006 e
Alargamento
• Aprofundament
o reforma 1992
• Incentivos à
reconversão e
diversificação
• Zonas Rurais e
Coesão

Reforma da
PAC 2003

Health
Check PAC
2008

• Maior orientação
para mercado

• Reforço
reforma 2003
• Novos
desafios
• Apoio a
sectores
específicos
• Gestão risco

• Compatibilidade
OMC-DOHA
• Mais
competitividade
• Melhor Qualidade
e Seg. Alimentar
• Maior integração
Ambiente

• Apoio Z.Desf.
e Estrut. Agríc.

• Redução
preços

• Ecocondicionalidade

• Pag. único Desligamento
Ajudas Directas

• Quotas no Leite

• AD Compens.

• Linha directriz
Agrícola

• Med. Acomp.
(AA+Florest.+
Ref. Antec.)

• D. Rural 2º Pilar
PAC

• Envelopes
Nacionais AD
• Modulação AD c.
Redistr. EM
• Reforço D. Rural

• Reforço
Modulação AD,
mas sem
distrib. EM
• Consolidação
Envelopes
Nacionais
• + Flexibilidade
para EM16

Evolução da Despesa da PAC e peso no total da UE
(preços correntes)

% Despesa PAC no Orçamento

% Despesa PAC no

70,0%

0,65%

65,0%

0,60%

60,0%
0,55%
55,0%
0,50%
50,0%
0,45%
45,0%

Peso despesa PAC no
orçamento UE
Peso despesa PAC no PIB

0,40%

40,0%

0,35%

35,0%

30,0%

0,30%
1980-1985

1986-1988

1989-93 (QCA I)

* Com base nas dotações Perspectivas Financeiras 2007-2013

1994-99 (QCA II)

2000-06 (QCA III)

2007-2013*
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Evolução da repartição da despesa da PAC na UE
%
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4%
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90.0%
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80.0%
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60.0%
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50.0%

46%

55%
51%

40.0%
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36%

11%

26%
10.0%

11%
15%
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Subsídios exportação

Outras medidas mercado

Pagamentos directos desligados

Desenvolvimento Rural

2000-06 (QCA III)

8%
2%
2007-2009

Pagamentos directos ligados
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Política substancialmente reformada
• Apoio ao produtor maioritariamente desligado dos produtos e sujeito a
condicionalidade ambiental e de segurança alimentar
• Orientação para o mercado e liberdade de opção para os agricultores foram
significativamente reforçados
• Pilar do desenvolvimento rural com mais meios e uma intervenção mais
abrangente e diversificada
Uma Política com melhor performance
• Excedentes de produção pertencem ao passado
• Competitividade melhorada, mas o rendimento sectorial agrícola ainda depende
em cerca de 40% de políticas de suporte preços e de pagamentos diretos
• Melhores resultados com menos recursos financeiros
• Agricultura mais sustentável e fornecedora de bens públicos
• Apoio à agricultura em toda a UE e apoio especifico às zonas rurais menos
favorecidas
• Contributo potencial para as prioridades da Estratégia UE2020
19

Desafios no contexto da proposta de reforma da PAC
Comunicação da Comissão “A PAC no horizonte 2020”
Desafios

Objectivos políticos

Propostas legislativas
Objectivos da reforma

Europa 2020
Económicos

Ambientais

Produção
alimentar viável

Competitividade
reforçada

Gestão
sustentável
dos recursos
naturais e acção
climática

Sustentabilidade
Melhorada

Territoriais
Desenvolvimento
territorial
equilibrado

Maior
Eficácia
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4.

Propostas da CE para a PAC pós-2013
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Calendário de
negociação

PAC PÓS 2013

ESP

1º
Sem.

 Debate

BEL

2º
Sem.

 Comunicação da

 Comunicação CE

 Conclusões

PRES CONS sobre a PAC
 Relatório PE sobre a PAC - Adoção

 Relatório

• Avaliação de impacto e Propostas
legislativas (CE) PAC – 12 Outubro

 Propostas

2010

HUN

1º
Sem.

2011
POL

1º
Sem.

CHIP

2º
Sem.

2013
LIT
GR

1º
Sem.
2º
Sem.
1º
Sem.

 Estratégia Europa

2020 – Março 2010

- Reapreciação do
Orçamento Comunitário

PE sobre o QFP - Adoção
Proposta CE para o QFP 2014-2020 – 29 Junho
legislativas (CE) – Reg. Geral dos
Fundos, Fundos, Política de Coesão

Início negociações no âmbito instituições europeias – PE e CONS
Negociação propostas regulamentares CMA, CEA e Grupos de trabalho tecnicos
do CONS
Projetos relatórios PE – Junho
Continuação da negociação a nível
político – Eventual acordo até final

ano
IRL

público sobre o Futuro da PAC

CE – A PAC no
Horizonte 2020 e Consulta Pública

2º
Sem.

DIN

2012

2014

QFP 2014-2012/
Quadro Estratégico Comum

Negociação do QFP - CAG, COREPER, GAP,
Comité Orçamental e Negociação propostas
regulamentares Fundos - Grupos trabalho
tecnicos do CONS
Continuação da negociação a nível político;

Eventual acordo QFP no CONS Europeu
Dezembro

Acordo entre o Conselho e o PE sobre as bases jurídicas
Preparação da regulamentação de execução comunitária e nacional
Início implementação novo quadro financeiro e político
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Manutenção da arquitectura da PAC mas maior flexibilidade e articulação entre Pilares

Pagamentos Directos

1º Pilar

Medidas de Mercado

Flexibilidade

Desenvolvimento
Rural

2º Pilar

Regras de Financiamento, Gestão e Controlo
23

Pagamentos Diretos
Apoio ligado
• Ampla gama de sectores
• Até 5% ou 10% dos PD a
decidir pelos EM, ou +
com autorização COM.

Degressividade e limites máximos
(sobre o conjunto dos pagamentos acima de 150.000 EUR, com
exclusão do pagamento ecológico)

Apoio aos Agricultores nas
Zonas Desvantagens
Naturais
• Até 5% das dotações das AD

Regime para os jovens agricultores
• Início da atividade
• < 40 anos

• Até 2% dos PD
• Apoio durante 5 anos

Pagamento “ecológico”
• Diversificação das culturas
• Pastagens permanentes
• Área de interesse ecológico

• 30% do total dos PD

Regime de pagamento de base

43
%

• Pagamento nacional ou regional
uniforme por hectare até 2019
• Dimensão mínima (PT: 200€ ; 0,3 ha)
• Agricultores Ativos:
- PD > 5% receita não agrícola
- Exercício de atividade mínima nas
áreas elegíveis

Regime para os
pequenos agricultores

• Simplificação dos
pedidos e controlos
• Pagamento igual por
agricultor a determinar
pelos EM: 500-1000
EUR e máximo 3
direitos ( ≈ 600€ PT).
• Adesão em 2014
• Até 10% das dotações

• Novos direitos em 2014:
- Activação direitos RPU 2011
- Produtores exclusivos frutas,
hortícolas e vinha
- Área Elegível (SAU e
outrasL)

dos PD

OU
24

DESENVOLVIMENTO RURAL

Novo quadro para o Desenvolvimento Rural

Consumo sustentável: regime de distribuição de fruta
e
leite nas escolas
Estratégia
Europa 2020

Quadro Estratégico Comum (QEC)
– abrange o FEADER, FEDER, FSE, Fundo Coesão e FEPM, e reflectindo UE2020 através objectivos temáticos
comuns a ser alcançados através acções chave para cada um dos Fundos

Contrato de Parceria
– documento nacional evidenciando a utilização prevista dos fundos para atingir os objectivos EU 2020

Política Desenvolvimento
Rural: FEADER

Outros fundos QEC
(FEDER, FSE, Fundo de Coesão e FEPM)

Inovação, Ambiente e Alterações Climáticas – temas
transversais

6 Prioridades
Programas Desenvolvimento Rural
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3.

Portugal na PAC – ponto de partida e Impactos da proposta CE
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Dotações PAC em Portugal
Envelope PAC atual - Dotações anuais
Envelope PAC
anual da UE
62 724
milhões Eur

Peso do
envelope PT
2.1%

1º Pilar
UE
47 935
milhões Eur

2º Pilar
PT

1.5%

UE
14 789
milhões Eur

PT
4.0%

NOTA:
1.º Pilar: Média anual pagamentos 2007-2010 - Relatórios de Execução Financeira FEAGA, Comissão Europeia.
2.º Pilar: FEADER - Média anual programação 2007-2013
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Repartição da dotação PAC por Pilares
100%
90%

18%

24%

80%
70%

9%
8%

45%
60%

60%
50%

11%

40%
30%

74%

68%

20%

4%

36%

43%

10%
0%

UE 27

UE 15

2º Pilar (Desenvolvimento Rural)

EU 12

Portugal

1º Pilar (Medidas de mercado)

1º Pilar (Ajudas Directas)

FONTE

1.º Pilar: Ajudas Directas - Cálculos GPP com base no Anexo IV do Reg. (UE) n.º 307/2011 da Comissão, de 29 de Março de
2011, que altera os anexos IV e VIII do Reg.(UE) n.º 73/2009 do Conselho; Medidas de mercado - Cálculos GPP com base
em Relatórios de Execução Financeira FEAGA 2007 a 2010, Comissão Europeia.
2.º Pilar: Total 2013 - Cálculos GPP com base em Decisão da Comissão 2010/236/UE, de 27-04-2010;

NOTAS
1º Pilar: Ajudas Directas - Limites máximos nacionais 2013 líquidos de modulação (2016 para BG e RO); Medidas de
mercado - média pagamentos 2007-2009
2º Pilar: dotações programação 2013 (total 2º Pilar inclui Assistência Técnica e Rede Rural);
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Impactos em Portugal

Redistribuição
Pagamentos Diretos
180 milhões eur

+22 milhões eur
Culturas
permanentes
(Vinha, Fruticultura,
Olival)

+102 milhões
eur
Pecuária
extensiva

+19 milhões eur
Policultura e
explorações
mistas
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30

31

Proposta da CE - Posicionamento de Portugal
 Distribuição do envelope 1º Pilar entre EM – Convergência insuficiente
dos pagamentos diretos (PD) entre EM; Convergência interna com paralelismo

 Greening - Maior flexibilidade na definição do limite máximo nacional
 Flexibilidade entre pilares – Medidas financiadas com verbas transferidas
entre pilares não devem ser sujeitas a cofinanciamento nacional; proporção
transferência entre pilares idêntica em ambos sentidos (10%)

 Envelope 2º Pilar – A atribuição de dotações FEADER aos EM deve basear-se
na alocação histórica das dotações programadas

 Taxas cofinanciamento apoio desenvolvimento rural – Manutenção da
atual taxa apoio RUP e regiões menos favorecidas; Manutenção das
derrogações atual regulamento FEADER para EM com planos assistência
financeira

 Taxas de pré-financiamento – Manutenção da atual taxa de 7% no FEADER
32

DESENVOLVIMENTO RURAL

Elementos sensíveis na negociação
• Distribuição do FEADER entre EM – critérios a utilizar tendo em vista a
manutenção do pacote financeiro destinado ao DR.
• Investimentos em Regadio - elegibilidade de
condicionantes de acesso para regadios existentes.

novos

regadios

e

• Instrumentos de Gestão do Risco - taxas de apoio e elegibilidades
• Instalação de Agrupamentos de Produtores – elegibilidade para situações
de fusão e aumento de dimensão.
• Relação com o 1º Pilar e outros fundos estruturais – Necessidade de
garantir flexibilidade e complementaridade na programação.
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4.

Programação do Desenvolvimento Rural e Perspetivas PAC
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Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

ESTRATÉGIA 2014-2020
VISÃO ESTRATÉGICA
A autossuficiência do sector agroalimentar, em valor, em 2020 promovendo a sustentabilidade
de todo o território nacional.

Desenvolver a produção
agrícola e florestal
sustentável em todo o
território nacional

Aumentar a
concentração da
produção e da oferta

Criação e distribuição de
valor equitativa ao
longo da cadeia de valor
do sector agroalimentar

SIMPLIFICAÇÃO Procurar reduzir medidas e simplificar processos
COMPETITIVIDADE

ORG. ESTRUTURAL

SUSTENTABILIDADE

Privilegiar as opções
produtivas da iniciativa
privada com vista a
criação de valor
acrescentado

Promover aumento da
dimensão e abrangência das
Organizações de produtores
e estruturas de concertação
ao longo da cadeia
alimentar

Promover boas práticas e
utilização sustentável dos
recursos
Naturais e valorização do
Território Rural
35

Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

LINHAS DE ATUAÇÃO E RESPETIVAS MEDIDAS
COMPETITIVIDADE
Fomentar a produção
agrícola, o investimento nas
explorações agrícolas e
empresas agroindustriais, e o
apoio aos Jovens
agricultores

•
•

•

Investimentos ativos
corpóreos (art.º 18)
Desenvolvimento das
explorações agrícolas e das
empresas (art.º 20)
PEI - Parceria Europeia para
a Inovação (art.º 36 e 61)

Gestão do risco promovendo
a universalidade

•
•
•
•

Seguro de colheitas (art.º 38)
•
Fundos mutualistas (art.º 39)
Instrumento de estabilização dos
rendimentos (art.º 40)
Restabelecimento do potencial de •
produção agrícola e introdução •
de medidas de prevenção
adequadas (art.º 19)

Apoio ao
investimento, gestão e
certificação na Floresta

Investimento no desenvolvimento
das zonas florestais e na melhoria
da viabilidade das florestas (art.º
22)
Florestação (art.º 23)
Investimentos em novas
tecnologias e na transformação e
comercialização de produtos
florestais (art.º 27)
36

Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

LINHAS DE ATUAÇÃO E RESPETIVAS MEDIDAS
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL

Promover a concentração e a autorregulação
da oferta

•
•
•
•

Criação de agrupamentos de produtores (art.º 28)
Cooperação (art.º 36)
Transferência de conhecimentos e ações de
informação (art.º 15)
Serviços de aconselhamento e serviços de gestão
agrícola e de substituição nas explorações agrícolas
(art.º 16)
37

Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

LINHAS DE ATUAÇÃO E RESPETIVAS MEDIDAS
SUSTENTABILIDADE

Floresta

•

•

•
•

Prevenção e reparação dos
danos causados às florestas
(art.º 25)
Investimentos para a
melhoria da resistência e do
valor ambiental dos
ecossistemas florestais (art.º
26)
Criação de sistemas agroflorestais (art.º 24)
Serviços silvo-ambientais e
climáticos e conservação das
florestas (art.º 35)

Zonas desfavorecidas e
práticas agroambientais

•
•
•
•
•

Investimento ativos
corpóreos (art.º 18)
Agro-ambiente clima (art.º
29)
Agricultura biológica (art.º
30)
Pagamentos a título de
Natura 2000 (art.º 31)
Pagamentos relativos a zonas
sujeitas a condicionantes
naturais (art.º 32 e 33)

Territórios Rurais

•
•

•

Abordagem LEADER
(art.º 42 a 45)
Sistemas de qualidade
para os produtos
agrícolas e géneros
alimentícios (art.º 17)
Serviços básicos e
renovação das aldeias
em zonas rurais (art.º 21)
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Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014-2020

Continente

Região Autónoma dos
Açores

Região Autónoma da
Madeira

Integrando rede rural e sem recurso a programas temáticos e/ou subregionais para simplificação da gestão e acompanhamento

39

Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

ARTICULAÇÃO COM O 1º PILAR E COM OUTROS FUNDOS DO QEC
II PILAR

I PILAR

Complementaridade entre 1º e 2º Pilar para promoção
da sustentabilidade dos territórios Rurais

OUTROS FUNDOS QEC
FSE
- Formação no sector
agrícola e florestal

- Abordagem LEADER

FEDER
- Delimitação
agroindústria
- Promoção de empresas e
de produtos
- Prevenção de incêndios
florestais
- Apoio a infraestruturas
- Abordagem LEADER

FC
- Prevenção de incêndios
florestais
- Apoio a infraestruturas

- Abordagem LEADER
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Programação Nacional para o
Desenvolvimento Rural

OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO
Princípio Gerais

Prioridade à competitividade com atuação em todo o território
nacional
Apoios ao sector da produção de bens transacionáveis dirigidos a
agentes diretamente envolvidos na criação de valor.
Investimentos produtivos com foco na exploração/empresa.
Abordagens que promovam a organização da produção e a
universalidade da gestão de risco.
Promoção do papel da agricultura e florestas na produção de bens
públicos .
Articulação com o I Pilar e com outros fundos do QEC.
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Perspetivas

Menor intensidade de apoio ao rendimento dos agricultores dos
sectores mais intensivos;
[condições concorrência UE / aprofundamento da extensificação da produção
nacional?]

Aprofundamento da integração da gestão sustentável dos recursos
naturais e das alterações climáticas.
[custos vs. legitimidade]

Maior liberalização do mercado – Regulação menos abrangente dedicada para situações de crise.
[resposta suficiente à volatilidade extrema?]
Apoios ao Desenvolvimento Rural englobados numa programação
estratégica territorial mais vasta e interdependente.
[ganhos de coerência nos instrumentos, maior adaptação à realidade regional e
local?]
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Dinâmicas e Políticas para o
Desenvolvimento Rural 2014-2020
A PAC após 2013 – Perspetivas e impactos em Portugal

www.gpp.pt/PAC2013/
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Anexos

44

LEADER

LEADER – Alguns indicadores

LEADER I
LEADER II
LEADER +

Nº GAL na UE
217
906
893

Área abrangida
367 000 km2
1 375 144 km2
1 577 386 km2

Financiamento UE
442,0 Meuros
1 755,0 Meuros
2 105,1 Meuros

O LEADER deixou de ser um programa autónomo no Quadro atual 2007-2013 e
passou a ser uma abordagem de gestão no âmbito do FEADER. Assim se manterá no
futuro.
Nesse âmbito existem atualmente cerca de 2000 GAL na Europa com uma despesa
FEADER programada de 5.5 mil milhões de Euros a que se adicionam 3,4 mil milhões
Eur de cofinanciamento dos Estados Membros.
Em Portugal existem 47 GAL que cobrem cerca de 80% do território
nacional e 38% da população
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LEADER – Alguns indicadores
 Despesa pública programada LEADER
 Despesa FEADER / LEADER
programada
Em 31/12/2011
 Taxa de compromissos (fundo)
 Taxa de contratação (fundo)
 Taxa de execução (fundo)

 452,934 mil Eur (9.94% do total)
 360,607 mil Eur (10,01%)
LEADER
58%
47%
17%

Total PRODER
65%
62%
42%
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DESENVOLVIMENTO RURAL

Investimentos em Regadio (art. 46 - 3)

Proposta da CE

Posição da PRES

No caso da irrigação, apenas os investimentos que conduzam a uma
redução do consumo de água em pelo menos 25 % são
considerados despesas elegíveis.
Introduz condições de acesso para os investimentos em irrigação:
a) Nas áreas afetadas pelo investimento - Plano de Gestão de Bacia
Hidrográfica (PGBH) notificado à Comissão (conforme DQA);
b) Dispositivos de medição volumétrica da água (existentes ou a
incluir no investimento);
c) No caso de melhorias: acréscimo na eficiência de uso da água de
25% e redução de 20% no consumo ao nível das explorações
situadas em bacias hidrográficas onde se verifique escassez de
água conforme PGBH relevante.
d) No caso de novos regadios:
(i) o investimento não afetar aquíferos cujo estado aponte
para escassez conforme PGBH relevante
(ii) Análise ambiental independente que demonstre não
existir nenhum impacto negativo significativo para o ambiente
decorrente do investimento.
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Distribuição do FEADER entre EM (art. 64 - 4)
Proposta da CE

Posição da PRES

A Comissão efetua, por meio de um ato de execução, uma repartição
anual por Estado-Membro Para efeitos da repartição anual, a Comissão
toma em consideração:
(a) Critérios precisos ligados aos objetivos referidos no artigo 4.º; e
(b) Os resultados anteriores.
Trata-se de matéria que tem estado a ser discutida no âmbito da BOX
de Negociação do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 onde
a PRES apresenta como hipótese alternativa a definição no próprio
regulamento da distribuição do FEADER entre EM tendo como base
entre outros os critérios propostos pela Comissão.

Posição do PE

Definição no próprio regulamento da distribuição do FEADER entre EM
tendo como base a anterior chave de repartição utilizada para o período
de programação 2007-2013.

Posição Nacional

A atribuição das dotações do FEADER aos EM deve basear-se na
alocação histórica das dotações programadas para 2007-2013.
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Investimentos em Regadio (art. 46 - 3)
Posição do PE

Posição Nacional

Abertura da elegibilidade para novos regadios e no caso dos
sistemas existentes desde que contribua para uma melhor utilização
da água. Aponta ainda para a delegação de poderes na Comissão
para estabelecer padrões mínimos em matéria de utilização racional
da água e de desempenho ambiental do equipamento de irrigação.
Introdução da elegibilidade de novos regadios, assegurando que as
condicionantes não ultrapassam as exigências decorrentes da
aplicação da Diretiva Quadro da Água
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Gestão do Risco (art. 38 – seguros) e artigos 37 a 40
Proposta da CE

•

•
•

Posição da PRES

Seguros de colheita, de animais e plantas (perdas que destruam
mais de 30 % da produção anual média do agricultor e taxa de
apoio máxima de 65%).
Fundos mutualistas para doenças de animais e das plantas
para incidentes ambientais
Instrumento de estabilização do rendimento (IER)

Seguros: Elegibilidade de incidente ambiental
Fundos mutualistas e Instrumentos de Estabilização do
Rendimento: elegibilidades de apoios para fenómenos climáticos
adversos (inclui a seca) .
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Gestão do Risco (art. 38 – seguros) e artigos 37 a 40
Posição do PE

•

•

•

Posição Nacional

Seguros de colheita, de animais e plantas introdução de critérios
(índices) para avaliação das perdas causadas em função das
características específicas de cada tipo de produto:
(a) índices biológicos (quantidade de biomassa perdida) ou
índices de perda de rendimento equivalentes estabelecidos a
nível da exploração ou a nível local, regional ou nacional, ou
(b) índices climáticos (pluviosidade, temperatura, etc.),
estabelecidos a nível local, regional ou nacional.
Fundos mutualistas: introdução da seca como fenómenos
climáticos adversos e possibilidade dos EM poderem complementar
aqueles Fundos com regimes de seguros.
Instrumento de estabilização do rendimento: elegibilidade do
seguro

No âmbito do seguro de colheitas, de animais e plantas PT pretende :
• Taxa de apoio - alinhamento com os Auxílios de Estado:
• Taxa de apoio de 70% para perda mínima de 30%
• Taxa de apoio de 50% para as perdas entre 15% e 30%
• Taxa de cofinanciamento (artigo 65): utilização de uma taxa mais
elevada (100%) e uniforme para todas as regiões, por se tratar de
uma medida na linha do 1º pilar.
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Instalação de Agrupamentos de Produtores (art. 28 - 1)
Proposta da CE

Posição da PRES

Posição Nacional

O apoio no âmbito desta medida é concedido para facilitar a criação de
agrupamentos de produtores nos sectores agrícola e florestal
•
•

Obrigatoriedade do carácter degressivo das ajudas
Possibilidade de agrupamentos de produtores que foram
reconhecidos como OP continuarem a receber apoios.

•

O apoio para facilitar a criação ou o aumento de dimensão e de
escala das organizações
• Ganhos de dimensão – aumento do nº de sócios ou valor da
produção comercializada
• Ganhos de escala – associação, fusão, acordos ou
integração vertical
Apoio a organizações de produtores reconhecidas no âmbito das
regras do Regulamento da OCM Única.

•
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Alocação do FEADER a medidas que contribuem para
a atenuação e adaptação às alterações climáticas (considerando 28)
Proposta da CE

Posição do PE

Posição Nacional

Alocação mínima de 25 % da contribuição total do FEADER
atenuação das alterações climáticas e adaptação às mesmas e
gestão das terras, através das medidas agroambiente e clima,
agricultura biológica e pagamentos a favor das zonas sujeitas
condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas.

à
à
à
a

Aumento da contribuição total do FEADER para 30% e especifica
outras medidas diferentes das referidas na proposta da Comissão
apresentando também a sua proposta de 30% de FEADER para as
medidas 29, 30 e 31 no próprio articulado o que o torna
vinculativo.
O estabelecimento de dotações mínimas obrigatórias limitam da
margem de manobra para a estratégia de desenvolvimento rural
A dotação mínima não deverá constar do articulado, visto contrariar o
principio da simplificação, podendo trazer limitação nas RUP’s.
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