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Complexo agroflorestal:  
agricultura, silvicultura e indústria agroalimentares e florestais  

Produção de alimentos 

 
Proteção e gestão de recursos naturais   
 

 
Melhoria das condições de vida em 
meio rural  
 

Gestão do território 

PDR 2020, Continente  
Principais constatações 

Atividade 
multifuncional 

Geração de valor acrescentado  
Criação de emprego  
Vocação exportadora 

Produção de bens transacionáveis 
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5,8% PIB  

13,3% emprego (646 mil postos de trabalho) 

15% valor exportações 

Valor – O Complexo agroflorestal 

Crescente dinamismo da indústria agroalimentar, ainda que 
insuficiente para satisfazer o aumento recente da procura alimentar   

Défice comercial agroalimentar é um dos défices estruturais da 
balança comercial nacional   

Sector exportador: ritmo de crescimento das exportações superior 
ao conjunto da Economia 

Importância económica do setor florestal, nomeadamente para o 
equilíbrio da balança comercial da economia 

Deficiente interligação entre o Sistema I&DT e o setor agrícola, com 
reduzida partilha de conhecimentos no setor. 

PDR 2014-2020 do Continente  
Diagnóstico das principais constatações 
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Valor – Agricultura e Silvicultura 

Decréscimo da valorização do produto devido degradação dos 
preços da produção face aos preços dos consumos intermédios 

Apesar dos recentes resultados positivos, a agricultura e silvicultura 
têm vindo a demonstrar dificuldade em aumentar o produto  

Fraca organização da produção 

Envelhecimento dos produtores agrícolas 

PDR 2014-2020 do Continente  
Pprincipais constatações 
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Recursos 

Sector tem demonstrado melhoria de eficiência na utilização dos 
recursos e na sua proteção 

Alterações climáticas com efeitos negativos no sector agrícola e 
florestal 

Papel importante na proteção dos recursos, preservação da 
paisagem, preservação da biodiversidade e combate às alterações 
climáticas  

58% do território suscetível  ao fenómeno da desertificação 

Elevado risco de erosão do solo com  perda de matéria orgânica 

PDR 2014-2020 do Continente  
Principais constatações 
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Território 

CAF contribui para a sustentabilidade das economias regionais  

Recursos endógenos diversificados e valorizados 

A agricultura e floresta ocupam 70% do território 

Significativo peso da população agrícola nas zonas rurais 

Pequena agricultura, pluriatividade e plurirrendimento conferem 
capacidade de resiliência económica e coesão social e territorial 

Atividade económica pouco diversificada nas zonas rurais 

PDR 2014-2020 do Continente  
Diagnóstico das principais constatações 
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Alguns dados da Região do Algarve 

PDR 2014-2020 do Continente  
Diagnóstico das principais constatações 

 

• Peso do emprego do CAF na geração de emprego da região do 
Algarve – cerca de 7% 

• Importância do CAF na formação do Produto regional – cerca de 
4% 
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Atuação 
Constrangimentos e Necessidades 

2 



PDR 2014-2020 do Continente - Avaliação das necessidades 

1 Melhorar a eficiência na utilização dos consumos intermédios na produção agrícola e florestal

2 Aumentar o investimento no sector agroflorestal

3 Promover a renovação e a reestruturação das explorações agrícolas

4
Melhorar a distribuição de valor ao longo da cadeia agroalimentar pela concentração da 

oferta e melhor integração vertical

5 Dinamizar novos mercados de destino para os produtos agroalimentares e florestais

6 Aumentar a produção de matérias-primas florestais de forma sustentável

7
Reforçar os mecanismos de gestão do risco incluindo seguros e técnicas de gestão do risco e 

de mitigação de fenómenos climáticos adversos

8 Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água e melhoria da eficiência na sua utilização

9 Aumentar a eficiência energética

10
Aumentar a produtividade da terra, nomeadamente melhorias na fertilidade do solo e 

reordenamento de produções florestais

11 Promover a proteção dos recursos naturais água e  solo

12 Promover a proteção e promoção da biodiversidade

13 Combater a desertificação

14
Diversificar a atividades económica na exploração agrícola, nomeadamente para atividades 

conexas à atividade agrícola

15 Criar condições de viabilidade da pequena agricultura

16 Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais

17
Aumentar a capacidade de inovação e de geração de conhecimento no sector agro-florestal e 

da sua ligação ao sector empresarial

18
Melhorar o nível da capacitação e de aconselhamento dos produtores agrícolas e florestais, 

nomeadamente na gestão e utilização eficiente dos recursos 

Necessidades
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PDR 2020 - Continente – Objetivos Estratégicos 

1. CRESCIMENTO DO VALOR ACRESCENTADO DO SECTOR AGROFLORESTAL 

E RENTABILIDADE ECONÓMICA DA AGRICULTURA; 

 

2. PROMOÇÃO DE UMA GESTÃO EFICIENTE E PROTEÇÃO DOS RECURSOS ; 

 

3. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 

DO ESPAÇO RURAL; 

TRÊS GRANDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PDR 2020 



PDR 2020 - Continente – Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO TRANSVERSAL 1: AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, DE 

GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SECTOR 

AGROFLORESTAL  

 

OBJETIVO TRANSVERSAL 2: MELHORIA DO NÍVEL DE CAPACITAÇÃO E DE 

ACONSELHAMENTO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS, 

NOMEADAMENTE NA GESTÃO E UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS 

OBJETIVOS TRANSVERSAIS DO PDR 2020 
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PDR2020 - Continente – Arquitetura de Programação 



Apoio à realização de investimentos em ativos corpóreos, destinados a 
melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, 
criação de valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e 
produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração. 

Exemplo: Competitividade e organização da produção – 
Valorização da produção agrícola 

Beneficiários 
 Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a atividade agrícola 

Investimento 
elegível 

 Construção, aquisição, incluindo locação financeira, ou melhoramento de bens 
imóveis; compra de máquinas e equipamentos novos, incluindo programas 
informáticos, até ao valor de mercado do bem; custos gerais relacionados com estas 
despesas e investimentos incorpóreos (introdução de custos forfetários). 

 Projetos de investimento a apoiar: dimensão superior a 25 000 €. 

Ação 3.2   
Investimento  
na exploração  
agrícola 

Tipo e nível de 
apoio 

 Subsídio não reembolsável: apoio máximo  por beneficiário 2 M€   

 Subsídio reembolsável: componente de apoio máx.  por beneficiário acima dos  2 M€ 

 Taxa mínima de apoio: 30%, sujeito  a majorações para: 

• 10 pp – em regiões menos desenvolvidas zonas com condicionantes naturais 
ou outras específicas 

• 10 pp - pertencer a uma OP   
• 5 pp - detentor de seguro ou outro instrumento de gestão de risco 
• 10 pp  - jovens agricultores em primeira instalação 
• 20 pp - em caso, de investimentos coletivos ou integrados ou investimentos a 

realizar por OP ou AP no âmbito de uma fusão 

 



Apoio à realização de investimentos em ativos corpóreos, destinados a 
melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, 
criação de valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e 
produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração. 

Exemplo: Competitividade e organização da produção – 
Valorização da produção agrícola 

Ação 3.2   
Investimento  
na exploração  
agrícola 

Critérios de 
seleção 

 Projeto apresentado por membro de Agrupamento ou Organização de 

Produtores; 

 Projeto de beneficiário com medidas de gestão do risco, 

nomeadamente seguro de colheitas ou investimento em medidas de 

prevenção de risco; 

 Índice de Valor acrescentado gerado / Investimento; 

 Projetos apresentados por jovens agricultores em 1.ª instalação; 

 Projetos que visem a proteção e utilização eficiente dos recursos;   

 Projetos dedicados a operações de melhoria de fertilidade ou da 

estrutura do solo;  

 Projetos que visem redução da volatilidade dos preços dos 

fatores/produtos agrícolas; 

• Projetos que visem o recurso a tecnologias de precisão.  
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Metodologia Custos Forfetários a promover  

A partir de: 
 
• Contas de investimento para as diversas culturas 
• Identificação das tecnologias mais adotadas 
• Levantamento de preços junto de fornecedores de serviços, validados 

pelas DRAP’s com produtores agrícolas e suas organizações 

PDR 2020 - Continente  

Estabeleceram-se: 
• Tecnologias mais frequentes 
• Valores de apoio base e para situações diferenciadas 
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Regulamentação base PAC / Desenvolvimento Rural – Acordo político entre CONS e PE 

Negociação regulamentação de execução em curso 

Previstas regras transição em 2014 para elementos específicos nos 
programas desenvolvimento rural:  

 Medidas agroambientais e climáticas e aplicação regras 
condicionalidade 

 Compromissos atuais válidos em 2014 para as medidas de 
investimento e apoio aos jovens agricultores, de forma a não 
existir interrupção neste tipo regime 

Disposições 
transitórias 

PDR 2014-2020 do Continente  
Programação 

4,1 mil milhões € a preços correntes para PT  

Estabilização em termos nominais; manutenção da proporção atual dos PDR 
regionais 

Envelope 
Desenvolvimento 
Rural  (FEADER) 

Avaliação ex-ante e Avaliação Ambiental Estratégica em curso 



http://www.gpp.pt 

Documentação disponibilizada em: 

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

= Valor + Recursos + Território 

PDR 2020 Continente 

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

