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Principais resultados acordo político 

 
Orientação Geral do Conselho Ministros Agricultura 

 
Luxemburgo, 19/20 de outubro de 2020 

 

 

1. Objeto 

Na reunião de Conselho de Ministros da Agricultura de 20 de outubro foi alcançado o acordo político 

através da uma orientação geral do Conselho, no que concerne aos três regulamentos do Pacote PAC 

– Planos Estratégicos, Horizontal e OCM única.  

A Presidência prevê iniciar os trílogos com o PE e a Comissão durante o mês de novembro, negociação 

que transitará para a Presidência Portuguesa da UE, prevendo-se que seja incluída nas agendas de 

pelo menos dois Conselhos de Ministros Agricultura (AGRIFISH) em 2021. 

 

2. Principais resultados 

 

Regulamento Horizontal 

• Manutenção da isenção para os pagamentos abaixo dos 2000€ da regra da disciplina 

financeira. 

 

Regulamento dos Planos Estratégicos da PAC 

• Um único plano estratégico, devendo o EM assegurar a coerência entre os elementos do 

plano quando estes forem estabelecidos a nível regional. 

• A Autoridade de Gestão designada pelo EM é o único interlocutor da Comissão. 

• Tendo em conta as disposições constitucionais os EM podem designar autoridades a nível 

regional para serem responsáveis por algumas das tarefas associadas à gestão do plano. 

• Intervenções devem responder a necessidades identificadas na SWOT.  

• O modelo de desempenho assente em metas estabelecidas relativamente a indicadores de 

resultado, e verificadas no contexto da chamada revisão do desempenho numa 

periodicidade bienal. 
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Artigo 4 – Definições 

• Para efeitos do “hectare elegível” passa a existir a possibilidade do Estado Membro 

incluir determinadas áreas abrangidas no âmbito da condicionalidade (caso da BCAA 9 – 

superfícies não produtivas) e das medidas com efeitos ambientais e climáticos, o que 

vem permitir abranger áreas que até agora não podiam ser consideradas elegíveis. 

• A definição de “agricultor genuíno”, com aplicação facultativa para o Estado membro, 

integra um substancial grau de discricionariedade para efeitos da sua aplicação. 

 

Condicionalidade – Anexo III  

• Nos requisitos legais de gestão foram suprimidos os requisitos relacionados com a 

identificação e registo animal (RLG7 – Suínos, RLG8 – Bovinos e RLG 9 – Ovinos e 

caprinos), bem como os requisitos relacionados com as doenças animais (RLG 10 – EET, 

RLG 11 – Doenças transmissíveis). 

• No estabelecimento das normas das boas condições agrícolas e ambientais (BCAA), os 

Estados Membros devem tomar em consideração a dimensão e estrutura das 

explorações, as características específicas das áreas em causa, sistemas produtivos, 

percentagem das áreas de floresta e especificidades das regiões ultraperiféricas. 

• BCAA 8 – Rotação de culturas ou outras práticas com o objetivo de preservar o 

potencial do solo, como a diversificação de culturas – os Estados Membros podem 

isentar desta norma as explorações com até 10 hectares de terra arável ou que se 

enquadrem nas atuais isenções do greening (diversificação de culturas), pela 

percentagem da exploração dedicada a ervas ou outras forrageiras herbáceas, pousio, 

prados permanentes e arroz. 

• BCAA 9 – Percentagem mínima de 5% terra arável da exploração dedicada a áreas e 

elementos não produtivos, culturas intercalares ou culturas fixadoras de azoto.  

Para os Estados Membros que utilizem apenas as áreas e elementos não produtivos a 

percentagem mínima é de 3%. 

Os Estados Membros podem isentar desta norma as explorações até 10 hectares de terra 

arável ou que se enquadrem nas atuais isenções do greening (superfície de interesse 

ecológico), pela percentagem da exploração dedicada a ervas ou outras forrageiras 

herbáceas, pousio, prados permanentes, leguminosas e arroz. 

• Possibilidade do Estado membro definir um sistema simplificado de controlo para os 

agricultores beneficiários do pagamento para pequenos agricultores ou, se o Estado 

Membro não aplicar este regime, para as explorações até um máximo de 5 hectares de 

área agrícola. 

• A utilização do sistema de controlo simplificado passa pela exclusão dos controlos no 

local das obrigações, no âmbito da condicionalidade, em que se possa demonstrar que 



 

 

 

3 

os casos de incumprimento por parte dos beneficiários em causa não podem ter 

consequências graves para a realização dos objetivos dos atos e normas legais. 

 

Art. 13 e 14 – Serviços de Aconselhamento Agrícola 

• Os serviços de aconselhamento agrícola devem estar integrados no sistema AKIS. O 

alargamento das temáticas abrangidas é muito significativo, passando a integrar, entre 

outros, a gestão do risco, os apoios à inovação e as tecnologias digitais. 

• Integram igualmente - até 2025 - a obrigatoriedade do Estado-Membro fornecer, no 

contexto do sistema de aconselhamento, a ferramenta de gestão sustentável dos 

nutrientes nas explorações agrícolas, que consiste numa aplicação digital que fornece 

um balanço dos nutrientes, com base nas informações relevantes sobre a exploração 

agrícola, nos requisitos legais aplicáveis aos nutrientes e nas informações disponíveis 

provenientes da análise do solo. 

 

Pagamentos Diretos 

Artigo 15 – Capping e degressividade de pagamentos 

• Capping de aplicação voluntária para os Estados Membros, sendo aplicável a partir do 

montante de Pagamento base de 100 000 euros. 

• Possibilidade de aplicação de escalões de degressividade a partir do montante de 

Pagamento base de 60 000 euros. 

• Possibilidade de subtração, ao montante aplicável de pagamento base, os salários ligados 

à atividade agrícola, custos equivalentes pelo trabalho regular e não remunerado e 

custos com atividades contratadas ligadas à atividade agrícola. 

Artigo 17 - Pagamento base (Apoio ao rendimento de base para garantir a sustentabilidade) 

• Aplicação através de montante uniforme por hectare ou continuidade do regime sob a 

forma de direitos ao pagamento. 

• No caso da aplicação através de direitos a pagamento obriga à aplicação da convergência 

interna (valor do direito ao pagamento pelo menos igual a 75% da média em 2026) e a 

definição do valor máximo de direito ao pagamento. 

• Determinação do valor do direito inicial – montantes do Regime de Pagamento Base e 

do greening em 2022. 

• Reserva nacional – priorização de jovens e novos agricultores com possibilidade de 

definir outras situações.  
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• Possibilidade de aumentar linearmente o valor do direito de pagamento base até ao 

montante necessário para não existir perda de fundos em outras intervenções dos 

pagamentos diretos (artigo 88.º).  

 

Artigo 25 - Pagamento para pequenos agricultores 

• De aplicação voluntária para o Estado Membro e para o agricultor. 

• Pagamento forfetário por exploração ou montante por hectare (até um determinado 

número de hectares), a serem fixados pelo Estado Membro. 

• Podem ser estabelecidos diferentes escalões - áreas/montantes.  

• Substitui todos os pagamentos diretos a que o agricultor teria direito. 

 

Artigo 26 – Pagamento redistributivo (Apoio redistributivo complementar ao rendimento 

para garantir a sustentabilidade) 

• De aplicação voluntária para o Estado Membro. 

• Pagamento adicional por hectare de pagamento base, com um valor que não exceda a 

média nacional de pagamentos diretos por hectare. 

• Montante(s) por hectare, escalões de hectares e número máximo de hectares (a serem 

determinados pelo Estado Membro). 

 

Artigo 27 – Apoio complementar ao rendimento dos jovens agricultores  

• De aplicação voluntária para o Estado Membro.  

• Pagamento adicional por hectare ou pagamento forfetário por exploração. 

• Possibilidade de atribuição a um número máximo de hectares por jovem agricultor. 

 

Artigo 28 – Eco regimes 

• De aplicação obrigatória para o Estado Membro e voluntária para o agricultor. 

• Pagamento anual, a atribuir a práticas benéficas para o clima e ambiente, por hectare 

elegível ou por unidade de cabeça normal. 

• O Estado membro define lista de práticas agrícolas que contribuam para pelo menos um 

dos 3 objetivos específicos da PAC relacionados com o clima e o ambiente. 
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• Compromissos devem ir além da condicionalidade e de outros requisitos base.  

• Maior flexibilidade no que se refere à definição das áreas elegíveis, que pode ser mais 

alargada do que a superfície agrícola, podendo abranger elementos paisagísticos. 

• Pode ser atribuído sob a forma de pagamentos adicionais do apoio base para hectares 

ativados com direitos ou como compensação de custos acrescidos ou perdas de 

rendimento decorrentes da adoção das práticas.  

• Os pagamentos que não sejam concedidos sob a forma de pagamentos adicionais do 

apoio base, podem revestir a forma de um pagamento anual pelas cabeças normais. 

• Limiar financeiro mínimo para eco regimes: (artigo 86) 

o Mínimo de 20% do envelope nacional de pagamentos diretos; 

o Nos anos 2023 e 2024, existência de flexibilidade para se evitar perda de fundos 

não utilizados em consequência de uma eventual fraca adesão por parte dos 

agricultores aos eco regimes - possibilidade de transferir os fundos não utilizados 

nos eco regimes para outros pagamentos diretos. 

• Possibilidade dos Estados-Membros poderem tomar em conta para efeitos da definição 

do envelope dos eco regimes, a contabilização do contributo do 2.º pilar para a ambição 

ambiental e climática, sempre que esta exceder o mínimo regulamentar de 30% 

FEADER.  

Para a contabilização do contributo do 2º pilar inclui as medidas referentes aos 

Compromissos ambientais, climáticos e outros compromissos de gestão (artigo 65), 

Desvantagens locais específicas decorrentes de determinados requisitos legais (artigo 67) 

e Investimentos (artigo 68), desde que contribuam para os objetivos ambientais e 

climáticos. Este contributo do 2º pilar para o limiar financeiro mínimo para eco regimes 

(20%) não pode exceder: 

o 10% do envelope nacional de pagamentos diretos; ou 

o 5% do envelope nacional de pagamentos diretos, nos Estados membros que 

tenham estabelecido um envelope financeiro para os Compromissos ambientais, 

climáticos e outros compromissos de gestão (artigo 65) de uma vez e meia o 

envelope financeiro previsto para os eco regimes. 

 

Artigo 29 – Apoio associado ao rendimento 

• Pagamento para setores importantes por razões económicas, sociais ou ambientais que 

estejam em dificuldades em termos de competitividade, sustentabilidade ou qualidade. 

• Lista de setores e produções determinada.  

• Limitado a 13% do envelope de pagamentos diretos, mais 2% no caso das proteaginosas. 
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• Manutenção da especificidade PT - Exceção para Estados Membros que tenham nível % 

mais elevado do que 13%, sendo o nível máximo determinado pelo existente no ano de 

2018 – no caso de PT cerca de 19% do envelope de pagamentos diretos. 

 

Desenvolvimento Rural 

Artigo 65 – Medidas Agroambientais, Climáticas e outros compromissos de gestão 

• Obrigatório para o Estado Membro e facultativo para o agricultor. 

• Compromissos plurianuais de 5 anos ou mais se justificados, com possível extensão 

anual. Compromissos têm de ir além dos requisitos obrigatórios incluindo 

condicionalidade, contribuam para um dos três objetivos específicos ambientais ou 

climáticos. No caso de medida relacionada com o bem-estar animal, conservação ou uso 

e desenvolvimento de recursos genéticos, conversão para a agricultura biológica a 

duração dos compromissos pode ser de um ou mais anos. 

• Inclui possibilidade de ser implementado na modalidade de medida orientada por 

resultados. 

• Nível do apoio determinado em função de custos acrescidos ou perdas de rendimento, 

inclui custo de oportunidade. 

• Flexibilidade em termos da unidade a atribuir o apoio, caso justificado. 

 

Artigo 66 – Áreas com constrangimentos naturais ou específicos 

• Facultativo para o Estado Membro e para o agricultor 

• Contributo para um ou mais objetivos específicos 

• Compromisso anual 

• Atribuição de apoio a áreas atualmente definidas, com possibilidade do Estado-Membro 

poder redefinir as áreas de acordo com os atuais critérios. 

• Nível do apoio determinado em função de custos acrescidos ou perdas de rendimento 

face a áreas sem constrangimento. 

• Pagamento a ser efetuado por hectare de superfície agrícola. 

 

Artigo 67 – Áreas com desvantagens específicas resultantes de requisitos obrigatórios 

• Facultativo para o Estado Membro e para o agricultor. 



 

 

 

7 

• Contributo para um ou mais objetivos específicos. 

• Delimitação das áreas com desvantagens específicas pode incluir: Áreas agrícolas e 

florestais da Natura 2000, outras áreas de proteção da natureza que contribuam para a 

implementação da Diretiva Aves e Habitats (limite de 5% da área de Rede Natura), e área 

agrícola incluída nos planos medidas de gestão de bacia hidrográfica. 

• Nível do apoio determinado em função de custos acrescidos ou perdas de rendimento. 

• Pagamento a ser efetuado por hectare de área apoiada. 

 

Artigo 68 – Investimentos 

• Apoio pode ser atribuído a investimento tangível ou intangível desde que contribua para 

pelo um dos objetivos específicos – elegibilidade não limitada a produto do anexo I do 

TFUE. 

• Investimentos não elegíveis – compra de direitos ao pagamento base; compra de terra 

se exceder 10% do total do investimento e desde que não se recorra a instrumentos 

financeiros; efetivo pecuário com exceção de raças autóctones ameaçadas e desde que 

o apoio não seja através de instrumentos financeiros, plantas anuais com exceção das 

que forem para restabelecimento do potencial produtivo; investimentos em regadio se 

colocarem em causa o estado das massas de água por razões relacionadas com a 

quantidade; investimentos de larga escala a determinar pelo EM desde que não incluídos 

na EDL com exceção dos relacionados com a banda larga ou energia renovável. 

• Taxa máxima de apoio – 75% 

• Taxa máxima de apoio – 100% no caso de florestação se contribuir para um dos 3 

objetivos específicos ambientais ou climáticos, investimentos não produtivos que 

previnam ataques de animais selvagens, serviços básicos e infraestruturas em áreas 

rurais tal como determinado pelo EM; restabelecimento e prevenção do potencial 

produtivo; investimentos não produtivos através de DLBC, projetos Grupos operacionais 

no contexto da PEI, investimentos não produtivos nas infraestruturas agrícolas e 

florestais, investimentos de adaptação a obrigações que entraram em vigor nos 24 meses 

anteriores à entrada em vigor da obrigação. 

Nesta taxa de apoio incluem-se os investimentos em infraestruturas coletivas de regadio 

sustentável. 

 

Artigo 69 – Instalação de jovens agricultores, start-up rurais e desenvolvimento de 

pequenas explorações 

• Facultativo para o Estado-Membro, mas tendo em atenção que existe a obrigatoriedade 

de utilizar um montante ao nível do EM a dedicar aos jovens agricultores. 
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• Contributo para um ou mais objetivos específicos. 

• Apoio ao jovem agricultor – ter em atenção definição de jovem agricultor. 

• Apoio ao desenvolvimento das pequenas explorações, a definir pelo EM. 

• Apoio à start-up rural relacionada à agricultura, floresta ou diversificação do rendimento 

em atividades não agrícolas. 

• Necessidade de ter plano de negócios. 

• Apoio limitado a 100.000 € e diferenciado de acordo com critérios objetivos. 

 

Artigo 70 – Instrumentos de Gestão de risco 

• Facultativo para o Estado-Membro. 

• Apoio sob a forma de contribuições financeiras aos fundos mutualistas, incluindo custos 

administrativos de constituição ou Apoio a prémios de seguro. 

• Taxas de apoio não devem exceder 70% dos custos elegíveis. 

• Apoio deve ser dado apenas a situações que cobram perdas superiores a 20% da 

produção média anual ou do rendimento do agricultor. 

• Possibilidade do EM reservar 1% dos pagamentos diretos a pagar a um agricultor sujeito 

à condição deste montante ser utilizado no apoio à contribuição desse agricultor para 

um instrumento de gestão do risco. 

 

Artigo 71 – Cooperação 

• Facultativo para o Estado-Membro. 

• Terá de ter envolvimento de dois agentes, não podendo ser estes constituídos apenas 

por entidades de investigação 

• Preparação e implementação das operações de Grupo Operacional da PEI Agricultura, 

Preparação e implementação do LEADER, Promoção e apoio aos regimes de qualidade e 

à sua utilização pelos agricultores, Apoio às organizações de produtores ou organizações 

interprofissionais, Apoio a outras formas de cooperação. 

• Apoio cobre custos de cooperação bem como custos das operações implementadas, 

incluindo custos de investimento ou em alternativa apoios ao investimento, sendo que 

serão sempre respeitadas as condições que o EM tenha implementado o apoio ao 

investimento. 

• No LEADER os custos de preparação das EDL será apoiado por montante forfetário. 
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• Cooperação no contexto de sucessão da exploração os beneficiários têm de ter atingido 

a idade da reforma à data de fim da operação. 

• Período de apoio máximo de 7 anos com exceção do LEADER e ações coletivas ambientais 

e climáticas. 

 

Artigo 72 – Transferência de conhecimento e informação 

• Facultativo para o Estado-Membro. 

• Apoio a ações na área da agricultura, floresta, empresas e comunidades rurais, bem 

como proteção da natureza, ambiente e clima, incluindo educação ambiental e ações de 

sensibilização. 

• Apoio cobre custos de promoção de inovação, formação e aconselhamento, elaboração 

e atualização de planos, estudos e troca e disseminação de conhecimento e informação 

que contribua para um ou mais objetivos específicos. 

• Estabelecimento dos serviços de aconselhamento podem ter apoio até um máximo de 

200.000€. 

 

Artigo 86 – Dotações financeiras mínimas e máximas 

• Mínimo de 30% do FEADER para os três objetivos ambiente e clima.  

• Mínimo de 5% LEADER. 

• Obrigatoriedade de instrumentos de gestão do risco. 

• Montante destinado ao objetivo de “Atrair e apoiar os jovens agricultores e facilitar o 

desenvolvimento de empresas nas zonas rurais” (anexo X) a ser utilizado para um ou mais 

dos seguintes tipos de intervenções: 

o Apoio complementar ao rendimento dos jovens agricultores (artigo 27 – 1º Pilar); 

o Estabelecimento de jovens agricultores e investimentos efetuados por jovens 

agricultores (artigos 69 e 68 – 2º Pilar). 

 

Artigo 88 – Dotações financeiras indicativas 

• As dotações financeiras indicativas não impedem os Estados membros de utilizar os 

fundos em outras intervenções (sem alteração do Plano Estratégico). 

• As dotações financeiras para as intervenções de pagamentos diretos podem ser 

utilizadas em outras intervenções de pagamentos diretos. 
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• As dotações financeiras para as intervenções de desenvolvimento rural podem ser 

utilizadas em outras intervenções de desenvolvimento rural. 

• Igual possibilidade ocorre no caso das intervenções setoriais. 

 

Artigo 90 – Flexibilidade entre pilares (revisão anual podendo variar ano a ano) 

• Transferência do 2.º pilar para os pagamentos diretos – no caso de PT até 30% do 

envelope do desenvolvimento rural, com efeitos no PU 2013 a PU 2016, dado que se 

insere no conjunto de Estados-Membros que têm média de pagamentos diretos 

inferior a 90% da média da UE; 

• Transferência dos pagamentos diretos para o 2.º pilar – até 25% do envelope dos 

pagamentos diretos (ano PU 2023 a PU 2024), com efeitos nos anos financeiros 

2024 a 2027.  

Neste caso, possibilidade de transferir até mais: 

o 15% se utilização no desenvolvimento rural for dedicada a intervenções 

relacionadas com objetivos ambientais e climáticos; 

o 2% se utilização no desenvolvimento rural for utilizada para efeitos dos 

jovens agricultores. 

 

 

------------------------ 


