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Pagamentos Directos Medidas de Mercado 
Desenvolvimento 

Rural 

Reforma da PAC 
Manutenção da arquitetura mas maior flexibilidade e articulação entre Pilares  

Regras de Financiamento, Gestão e Controlo 

1º Pilar 2º Pilar Flexibilidade 
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Nova PAC mais equitativa, mais verde e 

com maior  integração com outras 

políticas, nomeadamente ambientais   

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos e regimes de apoio têm 

associados  a salvaguarda da 

sustentabilidade económica, social e 

ambiental 
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1.º Pilar da PAC 

Apoios ligados - opção  
Apoio aos Agricultores 
nas ZD Naturais – opção 

Regime para os jovens agricultores 

Pagamento Greening 

Regime de Pagamento Base [ < 70% dos PD ] 

Regime pequena 
agricultura - opção 

Pagamento Redistributivo - opção 

 Pagamentos Diretos (PD) 

Ou 
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Pagamento Greening 

… 

… 

Pagamento Greening 

• Pagamento por práticas agrícola benéficas para o clima e o ambiente; 

• Essas práticas agrícolas vão além das exigências previstas na 
condicionalidade; 

• Utilização obrigatória de 30% do envelope nacional pagamentos diretos. 

• Pagamento anual por hectare elegível declarado; 

• EM pode decidir que pagamento greening seja em função do nível 
pagamento base; 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

… 

… 

Pagamento Greening 

• Isenções das práticas: 

• Modo de produção biológico; 

• Culturas permanentes; 

• Adequação às especificidades explorações, englobando 3 tipos de 
práticas agrícolas: 

 Diversificação das culturas na terra arável; 
 Manutenção dos prados permanentes existentes; 
 Detenção de uma superfície de interesse ecológico na terra 

arável. 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

Prática de Diversificação de culturas 

• entre 10 ha e 30 ha  de terra arável – 2 culturas diferentes em que 
cultura principal não deve ocupar mais de 75% da terra arável . 

 
• mais de 30 ha de terra arável – 3 culturas diferentes, em que 

cultura principal não deve ocupar mais de 75% da terra arável e as 
2 culturas principais  não devem ocupar mais de 95% da terra 
arável. 

 
• Definição de cultura:  

 ao nível do Género;  
 Pousio é contabilizado constitui uma cultura; 
 Erva ou outras forrageiras herbáceas constituem uma 

cultura; 
 Mesma cultura se cultivada como outono-inverno e 

primavera-verão considera-se como existindo duas culturas. 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

Prática de Diversificação de culturas (cont.) 

 
• Isenção da prática quando:  

 mais de 75% da terra arável for erva ou outras forrageiras herbáceas, 
terras em pousio ou combinação destas; 

 mais de 75% da área elegível for erva ou outras forrageiras 
herbáceas, cultivada com culturas sob água, ou combinação destas; 

 estas isenções aplicam-se desde que a superfície arável não 
abrangida seja no máximo  30 ha. 

 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

… 

… 

Prática de manutenção de prados permanentes (PP) 

• EM assegura que proporção de PP em relação à superfície 
agrícola total não desce abaixo de 5% (comparação com 
proporção de referência de 2015); 

• Possibilidade de PT continuar a implementar a nível nacional 
[opção do EM implementar a nível sub-regional, regional ou 
nacional], seguindo um modelo de autorização prévia; 

• EM designam prados permanentes ambientalmente sensíveis 
nas zonas abrangidas pelas Diretivas “Aves” e “Habitats” (RN 
2000), nas quais poderá existir proibição de alteração de uso ao 
nível do agricultor. 

 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

… 

… 

Prática de Superfície de Interesse Ecológico (EFA) 

• Explorações com mais de 15 hectares de terra arável; 

• Mínimo de 5% terra arável da exploração que o agricultor declarou 
sejam EFA; 

• Possível aumento para 7% a partir de 2018, após avaliação COM e 
proposta legislativa; 

• EM decidem que tipo de superfícies são consideradas de interesse 
ecológico; 

• Exemplos de EFA: pousio, elementos paisagísticos (como sebes, faixas 
arborizadas, bosquetes), Florestação de Terras Agrícolas, etc... 

 

1.º Pilar da PAC 
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Pagamento Greening 

… 

… 

 

Prática de Superfície de Interesse Ecológico (cont.) 

• Isenção da prática quando:  

 mais de 75% da terra arável for erva ou outras forrageiras herbáceas, 
terras em pousio, culturas leguminosas ou combinação destas; 

 mais de 75% da área elegível for erva ou outras forrageiras 
herbáceas, cultivada com culturas sob água, ou combinação destas; 

 estas isenções aplicam-se desde que a superfície arável não 
abrangida seja no máximo  30 ha. 

 

1.º Pilar da PAC 
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      PDR 2020 – Arquitetura de Programação  

A1. Inovação e 
conhecimento 

M1. Inovação  

Ac1.1. Grupos 
operacionais 

M2. 
Conhecimento  

Ac2.1. Capacitação e 
divulgação 

Ac2.2. 
Aconselhamento  

A2. Competitividade e 
organização da produção 

M3. Valorização da produção 
agrícola  
Ac3.1. Jovens agricultores* 
Ac3.2. Investimento na exploração 
agrícola*  
Ac3.3. Investimento transf. e 
comercialização produtos 
agrícolas* 
Ac3.4. Infraestruturas coletivas** 
*    Incl. recursos mobilizados na ITI Alqueva 
**   Incl. recursos mobilizados na ITI CIM 

M4. Valorização dos recursos 
florestais 

M5. Organização da produção  
Ac5.1. Criação AP / OP 
Ac5.2. Org. interprofissionais  
Ac5.3. Integração empresarial 

M6. Gestão risco e rest. 
potencial produtivo   
Ac61. Seguros  
Ac6.2 Prevenção de riscos e rest. 
potencial produtivo 

A3. Ambiente, eficiência no 
uso dos recursos e clima 

 M7. Agricultura e recursos 
naturais  
Ac7.1. Agricultura biológica 
Ac7.2. Produção integrada 
Ac7.3. Pagamentos rede natura  
Ac7.4. Conservação do solo  
Ac7.5. Uso eficiente da água 
Ac7.6. Culturas permanentes 
tradicionais  
Ac7.7. Pastoreio extensivo  
Ac7.8. Recursos genéticos 
Ac7.9. Mosaico agroflorestal 
Ac7.10. Silvoambientais 
Ac7.11. Inv. não-produtivos 
Ac7.12. Apoio agroambiental à     
 apicultura 
 

M8. Proteção e reabilitação 
de povoamentos florestais 
Ac8.1. Silvicultura sustentável 
Ac8.2. Gest. recursos cinegéticos e 
aquícolas 

M9. Manutenção da atividade 
agrícola em zonas 
desfavorecidas  

A4. 
Desenvolvimento 

local 

M10. Leader 
Ac10.1. Apoio 
preparatório 
Ac10.2.Implementação 
das estratégias: 
• Pequenos 

investimentos  
agrícolas e na 
transformação e 
comercialização 

• Diversificação para 
atividades não 
agrícolas 

• Renovação de 
aldeias 

• Cadeias curtas e 
mercados locais 

• Promoção de 
produtos de 
qualidade locais 

Ac10.3. Atividades de 
Cooperação dos GAL 
Ac10.4 Funcionamento 
e animação  

 Assistência Técnica (incluindo Rede Rural) 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Princípios base   

 Enfoque na proteção dos recursos naturais (Biodiversidade, solo 
e água) e de sistemas tradicionais em risco; 

 Abrangentes, em área e beneficiários; 

 Simples e percetíveis; 

 Controláveis; 

 Articuladas com o 1º pilar – Greening;  

 Dar continuidade com maior simplificação sempre que possível. 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Ações holísticas: 

 Agricultura biológica;       

 Produção Integrada 

Ações focadas em cada um dos recursos 

 Pagamentos Rede Natura  => Biodiversidade 

 Conservação do solo => Solo 

 Uso Eficiente da água => Água 

Ações visando preservar sistemas tradicionais ambientalmente benéficos 

 Culturas Permanentes Tradicionais 

 Pastoreio Extensivo (inc. lameiros) 

Ações com objetivos específicos 

 Recursos Genéticos; Mosaico agroflorestal; Silvoambientais; Inv. não-
produtivos; Apoio agroambiental à apicultura  



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Ação 7.7 Pastoreio Extensivo 

 Apoio dos agricultores com vista à adoção ou preservação de 
práticas de pastoreio extensivo que assegurem a manutenção 
de lameiros de elevado valor natural, e de sistemas agro-
silvo-pastoris no montado de sobro, azinho ou carvalho 
negral. 

 Apoio opcional para a manutenção e promoção do estado de 
conservação favorável do lobo-ibérico na área de ocorrência 
da espécie.  

 Necessidade de manutenção de sistemas de elevado valor 
natural e de sistemas agro-silvo-pastoris 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Tipos de 
Operação 

• Apoio à manutenção de lameiros de alto valor natural de sequeiro e regadio;  

• Apoio à manutenção de sistemas agro-silvo-pastoris sob montado de sobro, 
azinho ou carvalho negral, que inclui opção de proteção da regeneração 
natural (manutenção de área de montado não sujeita a pastoreio) e utilização 
de corta-mato; 

• Apoio à proteção do lobo-ibérico através de apoio à manutenção de cão de 
guarda de rebanho.  

Tipos de 
Beneficiário 

 Agricultor que respeite a condição de agricultor ativo. 

Ação 7.7 Pastoreio Extensivo 

Condições 
de acesso 

• Área mínima de 0,3 hectares de superfície agrícola com Lameiros de alto valor 
natural ou de 1 hectare nos sistemas agro-silvo-pastoris sob montado de sobro, 
azinho ou carvalho negral; 

• No apoio à proteção do lobo-ibérico a exploração pecuária deve estar localizada 
em área de ocorrência da espécie; 

• No apoio complementar à apicultura as colónias deverão estar situadas em 
superfície sob compromisso da presente ação. 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Compromissos 

Os beneficiários devem respeitar as condições de “baseline” e são compensados pelos compromissos que vão 
para além dessas mesmas condições. 

Compromissos do Apoio à manutenção de lameiros de alto valor natural de sequeiro e regadio 

•     Manter as condições de acesso em cada ano do compromisso; 

• Existência de efetivos pecuários do próprio em pastoreio com um mínimo de 0,15 CN por hectare de 
superfície forrageira; 

• Deter uma exploração agrícola com níveis de encabeçamento em pastoreio, expressos em Cabeças 
Normais (CN) por hectare de superfície agrícola, de bovinos, ovinos ou caprinos, inferiores a:  

o 3 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 hectares 
de superfície agrícola; 

o 2 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha com dimensão 
superior a 2 hectares de superfície agrícola; 

o 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. 

• Manter o pastoreio compatível com a capacidade forrageira do lameiro, evitando situações quer de 
subpastoreio, quer de sobrepastoreio e de compactação do solo; 

• Não efetuar mobilizações do solo, exceto em situação de infestação e somente quando a DRAP as 
considere tecnicamente adequadas, devendo, neste caso, as operações de mobilização do solo em 
parcelas de índice de qualificação fisiográfica da parcela superior a 2 serem realizadas segundo as 
curvas de nível; 

• Não fazer cortes para feno em lameiros de sequeiro, exceto se tal constituir uma técnica cultural de 
manutenção da pastagem considerada adequada pela DRAP; 

• Manter em bom funcionamento os sistemas de rega tradicionais e de drenagem existentes. 

Ação 7.7 Pastoreio Extensivo 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Critérios de 
seleção 

• Beneficiários com compromisso agroambiental ativo numa das outras ações da Medida 7; 

• Beneficiários com maior proporção de área da exploração localizada em área elegível ao apoio; 

• Beneficiários cujas explorações se situem em áreas suscetíveis á desertificação definidas ao abrigo do 
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD); 

• Beneficiários que recorram a aconselhamento agrícola;  

• Beneficiários em primeira instalação como jovem agricultor 

 

  

 Tipo e nível 
de apoio 

• O apoio anual é atribuído por hectare de superfície elegível, durante o período de 
compromisso, sendo o nível de apoio modulado por escalões de área elegível e 
diferenciado em função do tipo de sistema agro silvo pastoril. 

     Lameiros de alto valor natural de regadio: 

  >=0,3 e < 5,0 hectares – 190 € /ha; 

  >= 5,0 hectares – 65 € /ha. 

 Lameiros de alto valor natural de sequeiro: 

  >=0,3 e < 10 hectares – 80 € /ha; 

  >=10 e < 50 hectares – 55 € /ha; 

  >= 50 e < 100 hectares – 32 € /ha; 

  >= 100 e < 250 hectares – 16 € /ha. 

• Majoração de 3% no nível de apoio base para os beneficiários associados de uma AP/ OP. 

 

Ação 7.7 Pastoreio Extensivo 



• Apoio de natureza agroambiental para os agricultores que, se localizando em zonas 

predominantemente florestais, detêm parcelas cultivadas com culturas temporárias 

bem como parcelas de espaços agroflorestais não arborizados com aproveitamento 

forrageiro através de pastoreio extensivo por efetivos de ovinos e caprinos. 

• A gestão ativa destas superfícies constitui a principal forma de minimizar os riscos de 

incêndio, promover a abertura da paisagem, e contrariar a desertificação humana, 

de modo a prevenir impactos severos não só em termos económicos mas também 
ambientais e da biodiversidade. 

Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Tipos de 
Beneficiários 

Agricultor que respeite a condição de agricultor ativo. 

Ação 7.9  Mosaico agro-florestal 

Condições de 
acesso 

• Ter exploração cuja superfície agrícola esteja maioritariamente localizada na área 
geográfica de abrangência da ação, que é constituída por freguesias em que a área 
florestal representando mais de 50% da superfície territorial e apresenta uma maior 
recorrência de incêndio 

• Área mínima de culturas temporárias de 0,3 hectares, e/ou 
• Área mínima de 1 hectare de espaços agroflorestais não arborizados com 

aproveitamento forrageiro através de pastoreio extensivo por efetivos de ovinos e 
caprinos. 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Compromissos Os beneficiários devem ainda respeitar as condições de “baseline” , sendo compensados 
por compromissos que vão para além dessas mesmas condições. 

• Manter as condições de acesso em cada ano do compromisso. 
• Nas parcelas de culturas temporárias:  

o Nas parcelas de pousio proceder ao controlo da vegetação lenhosa 
espontânea dominada por arbustos de altura superior a 50 cm, de forma 
que a mesma não ocupe mais de 10 % da superfície das mesmas, 

o Nas parcelas de pousio, individuais ou contíguas, com superfície superior a 
1 hectare, ao longo da sua estrema, deve efetuar-se, anualmente, antes do 
dia 1 de julho, a limpeza de uma faixa com a largura mínima de 3 metros; 

o Nas parcelas com IQFP superior a 2, praticar as mobilizações do solo 
segundo as curvas de nível; 

o Caso exista, manter funcional o sistema de rega tradicional. 
• Nas parcelas de espaços agroflorestais não arborizados com aproveitamento 

forrageiro, através de pastoreio extensivo por efetivos de ovinos e caprinos: 
• Não mobilizar o solo; 
• Deter um nível mínimo de encabeçamento de pequenos ruminantes, em pastoreio 

direto, de 0,15 CN/ha de espaços agroflorestais não arborizados com 
aproveitamento forrageiro através de pastoreio extensivo por efetivos de ovinos 
e caprinos do próprio. 

Ação 7.9  Mosaico agro-florestal 



Medida 7 – Agricultura e Recursos Naturais 

Ação 7.9 Mosaico agro-florestal 

Tipo e nível de 
apoio 

•  O apoio anual é atribuído por: 
o  hectare de cultura temporária anual;  
o   e/ou hectare de espaços agroflorestais não arborizados com 

aproveitamento forrageiro através de pastoreio extensivo por efetivos 
de ovinos e caprinos,  

 sendo o nível de apoio diferenciado em função do tipo de ocupação e 
modulado, por escalões de área elegível. 

•   Níveis e taxas de apoio 
  Culturas temporárias 

   =< 3 hectares – 60 € /ha; 
   > 3 e =< 50 hectares – 45 € /ha; 
 Espaços agroflorestais 
  25 € /ha; 
Nota: As áreas de pousio serão apoiadas até a um máximo de área equivalente à 
área de cultura temporária. 

 

Critérios de 
seleção 

•  Beneficiários cuja maior parte da área da exploração está localizada em Rede Natura 
2000; 

• Beneficiários cujas explorações se situem em áreas suscetíveis à desertificação definidas 
ao abrigo do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD); 

• Beneficiários em primeira instalação como jovem agricultor; 

• Beneficiários que seja aderente a uma Zona de Intervenção Florestal ZIF. 

 

  

 



Website do GPP: 

www.gpp.pt 

Documentação relativa à programação Desenvolvimento Rural 

disponibilizada em: http://www.gpp.pt/pdr2020/ 

Documentação relativa à PAC pós 2013 disponibilizada em:  

http://www.gpp.pt/pac2013/ 

Documentação relativa às propostas de decisões nacionais para os 

Pagamentos Diretos disponibilizada em: 

http://www.gpp.pt/pac2013/programacao_pd.html 

http://www.gpp.pt/
http://www.gpp.pt/pac2013/programacao.html
http://www.gpp.pt/pac2013/programacao.html
http://www.gpp.pt/pac2013/programacao_pd.html
http://www.gpp.pt/pac2013/programacao_pd.html

