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Mundo Rural e Complexo agro-florestal

 Atividade multifuncional

Produção de bens transacionáveis
Geração de valor acrescentado
Criação de emprego
Vocação exportadora
Proteção e gestão de recursos
naturais
Gestão do território
Melhoria das condições de vida em
meio rural

MundoRURAL
Rural EeCOMPLEXO
ComplexoAGRO-FLORESTAL
agro-florestal (CAF)
MUNDO
Território, Economia e Sociedade

 Contributo para a economia
nacional
Silvicultura
0,5% VAB
0,2% Emprego

Indústrias Florestais

1,4% VAB
1,4% Emprego

 5,8% VAB (EUR 8,9 mil milhões)
 13,2% emprego (594 mil postos de trabalho)
 14% valor exportações (tendência crescimento)

Agricultura
1,5% VAB
9,3% Emprego

COMPLEXO AGRO-FLORESTAL

Indústrias
Alimentares,
Bebidas e Tabaco

2,4% VAB
2,3% Emprego

MundoRURAL
Rural EeCOMPLEXO
ComplexoAGRO-FLORESTAL
agro-florestal (CAF)
MUNDO
Fragilidades

 Redução dos solos com função produtiva
 Depreciação dos preços na produção agrícola e florestal face aos preços dos
consumos intermédios
 Crescimento negativo da produtividades dos fatores de produção
 Fraca organização da produção
 Idade elevada dos produtores agrícolas e reduzido peso dos jovens

MundoRURAL
Rural EeCOMPLEXO
ComplexoAGRO-FLORESTAL
agro-florestal (CAF)
MUNDO
Dinâmicas
 Novas Culturas
 Novas Tecnologias
 Aumento da produtividade agrícola
 Explorações com orientação para o mercado externo
 Crescimento das exportações
 Capacidade para contrariar a crise (crescimento do produto desde 2012)

Montado de sobro e de azinho
 Sobreiro
737 mil ha - a 23% da
área florestal
 Azinheira
331 mil ha - 11% da
área florestal

Distribuição do sobreiro
(IFN 2010).

Distribuição da azinheira
(IFN 2010). 7

Montado: Ambiente, economia e território
• O sobreiro é a arvore nacional de Portugal
• O montado de sobro é a maior mancha contínua de espécies de Portugal
continental
• É um dos ecossistemas mais valiosos em Portugal, assegurando uma grande
biodiversidade natural em fauna selvagem e flora considerado o habitat com
maior biodiversidade a nível europeu
• Sistema agro-silvo pastoril tradicional
• Contribui para o sequestro do carbono
• Forte orientação exportadora
• Portugal é o maior produtor mundial de cortiça (50% da produção mundial)
• Portugal é o maior exportador mundial de cortiça (quota superior a 60%)
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Montado: fragilidades
• Grande incidência dos riscos bióticos e abióticos
• Declínio do montado
• Elevado risco de erosão: perda de matéria orgânica e desertificação do solo
• Diminuição da produção de cortiça
• Diminuição dos preços pagos à produção de cortiça
• Envelhecimento e perda de vitalidade dos povoamentos
• Dificuldade de remuneração dos serviços ecológicos prestados pelo montado
(biodiversidade, água, solo, adaptação às alterações climáticas)
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Montado: oportunidades e ameaças
•

Valorização crescente de novos produtos florestais (bolota e cortiça) - inovação

•

Importância crescente atribuída à floresta no contexto das políticas da UE e nacionais
relacionadas com o combate às alterações climáticas e à desertificação e de formas de
gestão sustentável da floresta

 Riscos de incêndio e de agentes bióticos nocivos, potenciados pelas alterações climáticas
 58% do território suscetível ao fenómeno da desertificação e com tendência a aumentar
 Risco inerente à atividade florestal maior que o resto da economia
 Enquadramento macroeconómico e financeiro desfavorável ao financiamento dos
investimentos públicos e privados no contexto do sector florestal nacional
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PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento
Rural do Continente
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PDR 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural do Continente)
Maio 2014

Submissão do PDR2020 à CE

Dezembro 2014

Aprovação do PDR2020 - Decisão Execução Comissão C(2014)
9896, de 12 dezembro de 2014

•

Elaboração de regulamentação nacional e operacionalização

•

Candidaturas abertas:
•

Investimento na exploração agrícola

•

Investimento em transformação e comercialização de produtos agrícolas

•

Jovens agricultores

•

Agricultura e recursos naturais

•

Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas

Estratégia
Objectivos Nacionais
Crescimento sustentável do sector AGROFLORESTAL
em TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Aumento do valor acrescentado
do sector agroflorestal

Gestão eficiente e proteção
dos recursos

Dinamização económica
e social do espaço rural

Aumentar a capacidade de inovação e transferência de conhecimento para o sector agroflorestal
Melhoria do nível de capacitação e de aconselhamento dos produtores agrícolas e florestais,
nomeadamente na gestão eficiente dos recursos
Aumentar a concentração da oferta

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

M4. Valorização dos recursos
florestais
M5. Organização da produção
Ac5.1. Criação AP / OP
Ac5.2. Interprofissionais
Ac5.3. Cooperação 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

Assistência Técnica (incluindo Rede Rural)

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

PDR2020 - Medidas Montado

Componente agrícola

Componente florestal

3.2. Investimento na
exploração agrícola

Prevenção e recuperação: fatores
bióticos e abióticos

Valorização ambiental e
económica

7.7.2 Pastoreio extensivo

8.1.3. Prevenção

8.1.5. Melhoria do Valor
ambiental

8.1.4. Restabelecimento
Novos montados
8.1.2. Instalação e manutenção do
Sistemas Agroflorestais

8.2.1 Gestão de Recursos
cinegéticos
8.1.6. Melhoria do valor
económico
4.0.1 Investimentos na transf. e
comerc.
7.8.5 Conservação e
Melhoramento de Recursos
genéticos florestais

Organização da produção

Pagamentos Natura

Grupos operacionais

Conhecimento

Novo Montado
Operação 8.1.2 – Instalação de Sistemas Agroflorestais
Apoiar a instalação de montado
Promover a criação de sistemas agroflorestais que combinam a silvicultura com práticas de agricultura
extensiva, reconhecidos pela sua importância para a manutenção da biodiversidade e pela sua adaptação às
áreas com elevada suscetibilidade à desertificação.

Incentivos não reembolsáveis até 2,5 milhões (no total da medida 8.1)
•

Apoio ao investimento - 80%

•

Prémio de manutenção até 5 anos – 150 euros/hectare

•

Apoio a plano de gestão florestal

Operação 8.1.3 e 8.1.4 – Prevenção e restabelecimento contra
agentes bióticos e abióticos
•

•

Prevenção
•

Abióticos: Redes e mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis e pontos de água

•

Bióticos: monitorização de pragas e doenças e tratamentos fitossanitários

Restabelecimento
•

•

Reabilitação (árvores danificadas), Reflorestação, Recuperação de Infraestruturas

Intervenção ao nível das explorações agroflorestais e a nível territorial (entidades públicas, entidades
gestoras de ZIF ou de baldios, outras acima de 750ha)

Incentivos não reembolsáveis até 2,5 milhões € (no total da medida 8.1) e 5 milhões € para entidades públicas
(no total da 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5)
•

Intervenção ao nível das explorações agroflorestais 85%;

•

Intervenção com escala territorial relevante: 100%

•

Elaboração de PGF ou instrumento equivalente

Operação 8.1.5 – Melhoria da resiliência e do Valor ambiental
das florestas
•

Beneficiação do montado (rejuvenescimento, regeneração natural)

•

Intervenção ao nível das explorações agroflorestais e a nível territorial (entidades públicas, entidades
gestoras de ZIF ou de baldios, outras acima de 750ha)

Incentivos não reembolsáveis até 2,5 milhões € (no total da medida 8.1) e 5 milhões € para entidades públicas
(no total da 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5)
•

Intervenção ao nível das explorações florestais e agroflorestais – 85%

•

Intervenção com escala territorial relevante – 100%

Investimento em máquinas e equipamentos,
Diversificação e Certificação
Operação 8.1.6 – Melhoria do valor económico das Florestas
•

Promoção de ações que visem aumentar o valor económico e a competitividade dos produtos florestais
(beneficiação económica, diversificação com produtos não lenhosos, máquinas e equipamento, certificação
florestação).

Incentivos não reembolsáveis até 2,5 milhões € (no total da medida 8.1)
•

Regiões menos desenvolvidas 40%

•

Outras regiões 30%

•

Majoração de 10% - OCPF, ZIF, baldios, Municípios, ou beneficiários com certificação ou PGF.

M4 – Valorização dos Recursos Florestais
Apoio a investimentos relativos a corte, transporte , 1º transformação e comercialização
Beneficiários: PME e organizações de produtores florestais e organizações comerciais de produtores florestais

Incentivos não reembolsáveis até 3 milhões de euros
Incentivos reembolsáveis no que exceder o montante não reembolsável
•

Regiões menos desenvolvidas 40%

•

Outras regiões 30%

•

Majoração de 10% - OCPF e certificação na cadeia de responsabilidade.

Operação 8.2.1: Gestão de recursos cinegéticos
Apoiar projetos destinados à melhoria do ordenamento dos recursos cinegéticos em espaços florestais.
Beneficiários: Associações de caça

•

Incentivos não reembolsáveis

•

Limite máximo de apoio: 200 000 euros/beneficiário por períodos de 3 anos

•

Estudo, delineamento e implementação de projetos – 10% da despesa total elegível

•

Taxa de apoio: 75%, com majoração de:
•

10% no caso das Zonas de Caça com contrato de colaboração no âmbito do Pacto Nacional para a
Conservação do Lince Ibérico assinado; ou

•

10% no caso de certificação relativa à gestão sustentável da caça.

Ação 3.2: Investimento na Exploração agrícola

Investimentos na melhoria do desempenho da exploração agrícola destinados a melhorar o desempenho e
a viabilidade da exploração, aumentar produção, criar valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir
métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração, visando
nomeadamente:
 Utilização eficiente do recurso água, incluindo a adoção de novas tecnologias
 Proteção e utilização eficiente do recurso energia
 Melhoria de fertilidade e da estrutura do solo
 Redução da volatilidade dos preços dos fatores/produtos agrícolas

Montante mínimo de investimento de 25 000 €

Ação 3.2: Investimento na Exploração agrícola

 Subsídio não reembolsável até um limite de apoio por beneficiário de 2 M €.
 Subsidio reembolsável, num limite de 2M€ para a componente acima de 2M€ de subsídio não
reembolsável.
Taxa de apoio: <=50% regiões menos desenvolvidas e <=40%, nas outras regiões,
• Taxa base - 30%;
• Majoração da taxa base
• 10 p.p. nas regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras
específicas;
• 10 p.p. caso o beneficiário pertença a uma OP/AP;
• 5 p.p. caso o projeto esteja associado a instrumentos de gestão do risco.
• Majorações adicionais
• 10 p.p. para Jovens Agricultores em primeira instalação;
• 20 p.p. no caso de Investimentos a realizar pelas OP/AP no âmbito de uma fusão.
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Operação 7.7.2: Pastoreio extensivo: apoio à manutenção
de agro-silvo-pastoris sob montado
Apoiar os agricultores com vista à adoção ou preservação de práticas de pastoreio extensivo que assegurem
a manutenção de sistemas agro-silvo-pastoris no montado de sobro, azinho.
•

Superfície mínima de 1 hectare em sistema agro silvo pastoril sobre o montado de zinho ou sobro

•

Montados de sobro e montado misto (sobro e azinho): densidade mínima de 40 árvores/ha

•

Montado de azinho: grau mínimo de cobertura da copa de 10 %

Apoio
•

O apoio anual é atribuído por hectare de superfície elegível,

•

o nível de apoio é modulado por escalões de área elegível

•

apoios complementares para compromissos opcionais para áreas sob regeneração natural e utilização
de corta mato e ainda ao aproveitamento do sob coberto explorado em regime de montanheira

Operação 7.7.2: Pastoreio extensivo: apoio à manutenção
de agro-silvo-pastoris sob montado

Pastoreio extensivo — Manutenção de sistemas agrossilvopastoris sob montado
Montantes e limites dos apoios

Escalões (ha)

< 10
Superfície sob coberto
≥ 10 a < 50
de montado de sobro,
≥ 50 a < 100
azinho e carvalho negral
≥ 100 a < 500
1

Compromisso
Exploração do porco
opcional regeneração
Montantes
em regime
natural do montado
de apoio (€/ha)
de montanheiro (€/ha)
(€/ha) 1

Compromisso
opcional
utilização de corta mato

50

65
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no montado (€/ha) 1
20

38

48

20

15

15

20

10

7

15
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A majoração aplica -se apenas às superfícies sob compromisso opcional.
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Acesso à informação
Website do GPP: www.gpp.pt
Documentação base do processo de negociação reforma
da PAC e programação nacional:
http://www.gpp.pt/pac2013/

Documentação relativa ao PDR 2020 – Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente :
http://www.gpp.pt/pdr2020/
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https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login
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http://www.gpp.pt/pdr2020/
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Obrigada!
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