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Ponto de situação negociação da PAC

2020 CALENDÁRIO NEGOCIAÇÃO PAC PÓS-2020
maio junho

Croácia

Discussão do Regulamento de transição – em trílogo – COM/PE/CONS

Comissão - Estratégias F2F e Biodiversidade 2030
maio

Comissão – Nova Proposta QFP e Plano de Recuperação
julho dezembro

• Acordo Conselho Europeu Julho - QFP e Plano Recuperação
• Acordo QFP?

outubro dezembro

• Acordo politico Conselho – Abordagem Geral – 21/10.
• Acordo politico Parlamento Europeu – 23/10.
• Inicio dos trílogo COM/ PE/ CONS – 10 novembro.

Alemanha

2021
Portugal

janeiro junho

• Acordo Regulamentos PAC?
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Acordo Geral Conselho – 21 outubro 2020
Regulamento Horizontal
•

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

Regulamento dos Planos Estratégicos da PAC
•

Definição de “hectare elegível” – EM pode incluir determinadas áreas abrangidas no
âmbito da condicionalidade e das medidas com efeitos ambientais e climáticos, o que
vem permitir abranger áreas que até agora não podiam ser consideradas elegíveis.

•

Definição de “agricultor genuíno”, com aplicação facultativa para o EM, integra um
substancial grau de discricionariedade para efeitos da sua aplicação.

•

Condicionalidade:
•

BCAA 6 – Gestão da mobilização do solo evitando a risco de degradação

•

BCAA 7 – cobertura do solo; BCAA 8 – rotação inc. diversificação.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/21/council-agrees-its-position-on-thenext-eu-common-agricultural-policy/ - Processo negocial dos últimos 2 anos e meio sob 5 Presidências.

Acordo Geral – 21 outubro 2020

•

Ferramenta de gestão sustentável dos nutrientes nas explorações agrícolas integrada
nos Serviços de Aconselhamento Agrícola.

•

Capping de aplicação voluntária para os EM, sendo aplicável a partir do montante de
Pagamento base de 100 000 euros. Com possibilidade de aplicação de escalões de
degressividade a partir do montante de Pagamento base de 60 000 euros.

•

Novo Pagamento base - possibilidade de aumentar linearmente o valor do direito até
ao montante necessário para não existir perda de fundos em outras intervenções dos
pagamentos diretos.

Acordo Geral – 21 outubro 2020

•

Pagamento para pequenos agricultores (aplicação voluntária) - Pagamento forfetário
por exploração ou montante por hectare até um determinado número de hectares).

•

Pagamento redistributivo - aplicação voluntária para o EM.

•

Eco regimes - aplicação obrigatória para o EM e voluntária para o agricultor;
Pagamento anual, por hectare elegível ou por unidade de cabeça normal; Mínimo de
20% do envelope nacional PD, mas possibilidade da contabilização do contributo do
2.º pilar para a ambição ambiental e climática, sempre que esta exceder o mínimo
regulamentar de 30% FEADER (redução esforço até máximo de 10% envelope PD).

•

Apoio associado ao rendimento - Lista de setores e produções determinada;
Possibilidade de manutenção da especificidade PT (19% envelope PD).

•

Investimentos - Taxa máxima de apoio de 100% nos investimentos em infraestruturas
coletivas de regadio sustentável.

Acordo de orientação geral do Conselho / Trílogos PE
•

Acordo Geral do Conselho Ministros Agricultura de 19/20 de outubro sobre a
reforma da PAC – balanço positivo equilibrado entre objetivos económicos e
ambientais, mas anteveem-se pontos exigentes para Trílogo com PE e COM.

•

Arquitetura verde mais ambiciosa
o Nível adequado da condicionalidade (% Diversificação e Superfícies interesse
ecológico)
o Limite obrigatório para pagamentos ecológicos (20% vs 30%)
o Nível obrigatório para objetivos ambientais no FEADER (30% vs 35%)

•

Convergência interna – (75% em 2026, vs. 75% em 2024 e 100% em 2026).

•

Novo modelo de desempenho –(conformidade vs desempenho).

•

Capping e Agricultor ativo e (voluntário vs obrigatório)

•

Pagamentos associados

•

Nível de apoio ao investimento FEADER.
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Ponto de situação dos trabalhos de
programação do PEPAC

COMPETITIVIDADE E ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ENERGIA SUSTENTÁVEL

GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS

BIODIVERSIDADE E PAISAGEM

RENOVAÇÃO GERACIONAL

SUSTENTABILIDADE DAS ZONAS RURAIS

ALIMENTAÇÃO E SAUDE

PLANO ESTRATÉGICODA PAC
(PEPAC)

ECONOMIA

TIPOS DE INTERVENÇÕES

CADEIA DE VALOR

OBJETIVO GERAL
AMBIENTAL E CLIMÁTICO

OBJETIVO GERAL

RENDIMENTO E RESILIÊNCIA

TERRITORIAL

OBJETIVO GERAL SÓCIO-

Objetivo trasversal
Modernizar o sector através da promoção do conhecimento,
inovação e digitalização

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS – PEPAC

Pagamentos Diretos
• Pagamento Base
• Pagamento Redistributivo
• Pagamento JA
• Eco Regimes
• Apoio Ligado
• Outros (Pequena Agricultura +
3%PO)
Intervenções setoriais (Vinho,
F&H, Mel…)

Desenvolvimento Rural
• Compromissos ambientais e
climáticos
• Constrangimentos naturais
• Zonas desvantagens específicas
• Investimentos
• Instalação de JA
• Gestão risco
• Cooperação
• Conhecimento e informação

Abertura para consulta às partes
interessadas

https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategicoda-pac-2023-2027-consulta-alargada-3
Período de participação 16/11 a 11/12

Uma gestão ativa de todo o território
baseada numa produção agrícola e
florestal
inovadora e sustentável
❖ Atividade produtiva suportada no princípio de uma
“gestão ativa” do território

Visão

❖ Solo como principal ativo dos agricultores e
produtores florestais e associado ao uso dos
restantes recursos naturais
❖ Desenvolvimento do setor baseado no conhecimento
❖ Sustentabilidade económica, social e ambiental
permite assegurar a resiliência e a vitalidade das
zonas rurais

2.1

Necessidades – Objetivo Geral 1
PROMOVER UM SETOR AGRÍCOLA INTELIGENTE, RESILIENTE E DIVERSIFICADO, DE MODO A GARANTIR
A SEGURANÇA ALIMENTAR

PROMOVER UM SETOR AGRÍCOLA INTELIGENTE,
RESILIENTE E DIVERSIFICADO, DE MODO A GARANTIR
A SEGURANÇA ALIMENTAR

• Os objetivos específicos contidos neste objetivo geral têm
uma relação de causalidade muito acentuada entre si
• O rendimento depende sobretudo do mercado de produtos
e serviços e, portanto, da competitividade, sendo que a
concorrência se processa entre agricultores mas também,
e principalmente, dentro de uma cadeia alimentar afastada
das condições de concorrência perfeita e mais próxima de
mercados
com
características
oligopolistas
e
oligopsonistas
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2.2

Necessidades – Objetivo Geral 2
APOIAR A PROTEÇÃO DO AMBIENTE E A LUTA CONTRA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E CONTRIBUIR
PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA UNIÃO RELACIONADOS COM O AMBIENTE E O CLIMA

APOIAR A PROTEÇÃO DO AMBIENTE E A LUTA CONTRA AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E CONTRIBUIR PARA A CONSECUÇÃO
DOS OBJETIVOS DA UNIÃO RELACIONADOS COM O AMBIENTE E O
CLIMA
•
•

•

As explorações agroflorestais gerem ¾ do território nacional
desempenhando um papel determinante na prossecução dos
objetivos públicos ambientais
A existência da atividade agroflorestal permite por si só contribuir
para alguns objetivos ambientais, pela redução dos riscos de
incêndio e de propagação de algumas pragas e doenças bem
como contribuir para a preservação da biodiversidade
As intervenções referidas no OG1 têm repercussões positivas na
sustentabilidade das explorações (OG2) pelo seu contributo para
a viabilização da atividade agrícola e pelas exigências de
cumprimento de requisitos (condicionalidade), com repercussão
direta na gestão da água e do solo, uso de fertilizantes e
pesticidas.

APOIAR A PROTEÇÃO DO AMBIENTE E A LUTA CONTRA AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E CONTRIBUIR PARA A CONSECUÇÃO
DOS OBJETIVOS DA UNIÃO RELACIONADOS COM O AMBIENTE E O
CLIMA
•

No sentido de melhorar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas e
florestais, prevê-se a introdução de práticas mais exigentes em termos
ambientais que contribuam para a redução das emissões de GEE, a
preservação da paisagem e dos recursos naturais bem como para
travar a perda da biodiversidade, através sobretudo de medidas
agroambientais e de clima e regimes ecológicos que funcionem como
incentivo para a generalidade dos sistemas produtivos adotarem
práticas mais ambiciosas nesta matéria.

•

Na relação da agricultura com o ambiente existem duas pressões que é
importante contrariar, as que decorrem dos riscos associados à sobreexploração (caso da poluição), e dos riscos que advêm da sobreextensificação (caso do abandono)

OBJETIVO ESPECÍFICO 5
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
UMA GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS NATURAIS COMO A
ÁGUA, OS SOLOS E O AR

2.3

Necessidades – Objetivo Geral 3
REFORÇAR O TECIDO SOCIOECONÓMICO DAS ZONAS RURAIS

REFORÇAR O TECIDO SOCIOECONÓMICO DAS ZONAS RURAIS

•

A agricultura é um elemento estruturante dos territórios rurais,
pela importância em termos espaciais, sociais e económicos. A
resiliência da agricultura é necessária para o desenvolvimento
equilibrado nestas áreas. No entanto, é insuficiente pois tende a
empregar menos pessoas e tem um papel relevante mas limitado
no crescimento económico

•

Os espaços florestais têm estado sujeitos ao processo de
abandono, com todos os riscos daí inerentes, quer em perda de
rendimento, quer em perdas de habitats e biodiversidade, com
incremento do risco de incêndio e de outras vulnerabilidades
onde se incluem também as de origem sanitária

21

Sustentabilidade e da gestão eficiente dos recursos naturais
SOLO
As necessidades centram-se, entre outros, na qualidade do solo agrícola e florestal
através de:
•

Combate à desertificação e erosão;

•

Na emergência de pragas e doenças num contexto de limitação de uso de
pesticidas.

Aumentar a capacidade de armazenamento da água no solo e reduzir a erosão pelo
aumento da matéria orgânica do solo através de:
•

Práticas de agricultura de conservação;

•

Promoção da florestação e da gestão ativa.

Em algumas zonas associadas sobretudo à atividade agrícola e pecuária mais
intensiva é necessário:
•

incentivar a utilização de boas práticas, nomeadamente a racionalização da
aplicação de pesticidas e antibióticos, bem como de adubos N e P e a sua
substituição por fertilizantes orgânicos.

Sustentabilidade e da gestão eficiente dos recursos naturais
SOLO

Instrumentos:
•

Regimes ecológicos

•

Medidas Agroambientais e de Clima

•

Transferência de conhecimento

•

Apoios ao investimento

Importância das intervenções dos pagamentos diretos na melhoria da
qualidade do solo:
•

Viabilização de explorações em áreas em risco de desertificação, com
efeitos na qualidade dos solos

•

Regulação específica que a condicionalidade proporciona sobre os
recursos naturais em causa.

Fases de programação – Cronograma

Fases de programação - Cronograma
Elaboração PEPAC
Avaliação Ex-ante
Avaliação das necessidades - Diagnósticos e SWOT
Estratégia (Coerência, elementos comuns, desenho
das intervenções, plano financeiro e metas)
Negociação do PEPAC
Construção do Sistema de Informação (monitorização e
quadro de desempenho)
Definição do modelo de governação (arquitetura e
entidades)
Entrada em vigor do PEPAC

2º Sem.
2019

1º Sem.
2020

2º Sem.
2020

1º Sem.
2021

2º Sem.
2021

2022 /
2023 (?)

3

Período de transição – anos 2021 e 2022
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Regulamento de Transição – Pagamentos diretos

•

Flexibilidade entre pilares - continuidade da possibilidade de aplicação para o
ano civil de 2021 (exercício financeiro 2022) e para o ano de 2022 (exercício
financeiro 2023) – até 15% do 1º Pilar para 2º Pilar e até 25% do 2º Pilar para
1º Pilar. [artigo 14º do Reg. 1307/2013];

•

Redução de pagamentos - continuidade da obrigação de notificação no que
respeita às suas decisões o produto estimado para a aplicação do mecanismo
de redução de pagamentos. [artigo 11º do Reg.1307/2013];
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Regulamento de Transição – Pagamentos diretos
Regime de pagamento base:
•

Possibilidade de reiniciar a convergência interna do valor dos direitos
RPB em 2021 e 2022

•

Pagamento redistributivo - possibilidade dos EM reverem, numa base
anual, a sua decisão sobre o pagamento redistributivo [artigo 42º do Reg.
1307/2013] .

•

Apoio associado voluntário - possibilidade dos EM continuarem a
rever, numa base anual, o apoio associado voluntário [artigo 53º do Reg.
1307/2013] .
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Regulamento de Transição - Notificações

Data de notificação das decisões nacionais Pagamentos Diretos PU 2021
- até [19 fevereiro] 2021.
Datas de notificação das decisões nacionais Pagamentos Diretos PU
2022 - até 1 de agosto de 2021.
Datas de notificação de alteração do PDR2020 – regras atuais.
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Evolução PDR 2020

• Extensão dos compromissos atuais nas Medidas PRODI e Uso Eficiente da Água ao
ano 2021
• Nas restante Medidas Agroambientais, incluindo Agricultura Biológica - Abertura
de novos compromissos com duração de 2 anos (PU2021 e PU2022)
• Outras medidas PDR2020 – acertos no contexto das reprogramações
Fonte: PDR2020

Dados reportados a 31 de outubro de 2020
PROGRAMAÇÃO
2014-2020 [a]

ÁREAS DE INTERVENÇÃO / OPERAÇÕES PDR2020

Despesa
pública

PAGAMENTOS AOS
BENEFICIÁRIOS [d]

FEADER

Despesa
pública

mil euros
1

PDR2020
7.4.1

Conservação do solo - Sementeira direta ou mobilização na linha

7.4.2

Conservação do solo - Enrelvamento da entrelinha de culturas permanentes

INDICADORES

FEADER

mil euros
2

9

10

Taxa de
compromissos
2014-2020

Taxa de
execução
2014-2020

Despesa
pública

FEADER

Despesa
pública

FEADER

11=4/1

12=5/2

13=9/1

14=10/2

4 333 186

3 583 729

3 081 557

2 628 357

97%

100%

71%

73%

4 493

3 790

3 970

3 383

95%

96%

88%

89%

15 826

13 347

14 969

12 734

97%

99%

95%

95%
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https://www.gpp.pt/index.php/noticias/plano-estrategico-da-pac-2023-2027consulta-alargada-3
Período de participação: 16/11 a 11/12
Contacto para esclarecimento sobre o processo de consulta
alargada: pac_pos2020@gpp.pt .
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