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   Identificação de Ações ou Medidas e Linhas de Ação a desenvolver pelo GTT AGF do CCV 

(D2 do plano de trabalhos do GTT AGF) 

O Grupo de Trabalho Temático Agricultura e Florestas (GTT AGF) considerou, no arranque do 

seu funcionamento, que para um exercício eficaz da missão de aconselhamento do governo, na 

execução de ações que promovam a obtenção de resultados no Crescimento Verde, seria 

importante consensualizar prioridades, partindo dos contributos das entidades representadas 

na Coligação para o Crescimento Verde, doravante designada por Coligação. 

Começou-se por revisitar o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), para avaliar a 

formulação das iniciativas e clarificar o âmbito da sua abrangência. Esta consolidação de 

conteúdos e indicadores de sucesso correspondeu a uma fase prévia de que resultou o 

documento denominado D1 (atualização das iniciativas AGF do CCV). Em paralelo, os Pontos 

Focais das iniciativas identificaram as “fontes e parâmetros de monitorização” disponíveis para 

a avaliação dos indicadores de sucesso, de que resultou a primeira versão do documento 

denominado DCS1 (Documento Suplementar de Suporte à Monitorização das Iniciativas). 

Procedeu-se depois à identificação de ações ou medidas (previstas ou em curso) que possam 

contribuir para os resultados das iniciativas, na elaboração do documento D2. O presente 

documento, D2, constitui conjuntamente com o documento D1, suporte para o desenho do 

plano de trabalhos para 2016-2017, e para o planeamento das ações a curto, médio e longo 

prazo, para submeter à aprovação da Coligação. 

Tendo em conta as novas orientações da tutela, anunciadas no plenário da Coligação para o 

Crescimento Verde de 12 de Setembro de 2016, no sentido de dar prioridade à transição para 

uma economia circular, redirecionaram-se os esforços no sentido de encontrar, nas iniciativas 

AGF, os pontos onde se pode associar a criação de valor (poupando, recuperando, restaurando 

ou regenerando recursos) e identificar oportunidades que contribuam para os objetivos do 

Crescimento Verde focalizados na Economia Circular.  

A identificação detalhada das ações ou medidas que possam contribuir para os resultados das 

14 iniciativas previstas no CCV para Agricultura e Florestas constam da Tabela em Anexo.  

Do trabalho desenvolvido o GTT considera importante assinalar os seguintes tópicos:  

- Foram identificadas iniciativas AGF com potencial para gerar projetos em alinhamento com a 

Economia Circular; 

- Foram identificadas sinergias com outras temáticas já cobertas pelo CCV a explorar; 

- Foi considerado essencial clarificar as possibilidades de apoio a projetos no atual período de 

programação financeira; 

- Foi considerado que algumas das iniciativas podem necessitar de desenvolvimento, 

capacitação ou suporte à sua implementação de modo a melhorar o desempenho dos 

intervenientes e os resultados esperados a curto e a médio prazo. 

Estes tópicos constituirão linhas de ação para aprofundar em 2017. 



 

Produção Origem Doc. Tipo Doc. N.º Doc. Data 

SECCV Plenário 
Identificação de Ações ou 
Medidas e Linhas de Ação 

57 18/05/2017 

 

2 
 

Anexo (tabela de preparação do D2)  

 Iniciativa  Indicadores de sucesso 

Enquadramento 

(E) e Ponto Focal 

para o 

Acompanhament

o (PFA) 

Também 

relevante para 

Dos instrumentos de enquadramento (coluna D) 

outras ações ou medidas que possam contribuir para 

os resultados da iniciativa 

Lacunas, 

constrangimentos 

ou dificuldades à 

implementação da 

iniciativa 

Oportunidades de 

desenvolvimento de 

projetos (novos ou 

existentes)  

Outras ações 

ou medidas 

previstas ou 

em curso que 

possam 

contribuir para 

os resultados 

da iniciativa 

 Detalhe do enquadramento (E) financeiro 

AG
F 1 

Promover as 
medidas 
agroambientais 
e agilizar os 
processos de 
atribuição de 
subsídios 

» Aumento da área sob 
compromisso agroambiental, 
associado a desempenho 
ambiental mensurável, de 25% 
até 2020 

E (financeiro):  
Programa de 
Desenvolvimento 
Rural do 
Continente para 
2014-2020 (PDR 
2020); 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: GPP 

Água; Energia 
e clima; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento
; Fiscalidade 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 
- M2. 
Conhecimento 
(Capacitação e 
divulgação / 
Aconselhamento
) 
- M3. 
Valorização da 
produção 
agrícola 
(Investimento na 
exploração 
agrícola / 
Investimento 
transf. e 
comercialização 
produtos 
agrícolas / 
Infraestruturas 
coletivas) 
- M4. 
Valorização dos 
recursos 
florestais 
- M10. Leader 
(Implementação 
das estratégias) 
- Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRODERAM 

2020 
- M01. 
Transferências 
de 
Conhecimentos e 
Ações de 
Informação 
- M04. 
Investimentos 
em Explorações 
Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
- M08. 
Investimento nas 
Florestas 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica 

PRORURAL+ 

2020 
- M01. 
Transferências 
de 
Conhecimentos e 
Ações de 
Informação 
- M06. 
Desenvolviment
o das 
Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
- M08. 
Investimentos no 
Desenvolviment
o das Zonas 
Florestais e na 
Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica 

↑ complexidade 
processo - carência 
de critérios objetivos 
e ágeis para a 
atribuição de 
subsídios 
↓ atraSvidade valor 
apoios AA  
↓ 
divulgação/promoçã
o dos objetivos das 
medidas AA 
↓ adequabilidade 
das orientações 
técnicas 
recomendadas (boas 
práticas) 
{ } abordar a 
reciclagem de 
produtos florestais 
(práticas de gestão 
florestal e 
prevenção de fogos 
no contexto da 
Economia circular) 
↓ formação 
específica para 
implementação AA, 
incluindo técnicos 
para 
acompanhamento 
no terreno 
↓nível de 
monitorização da 
execução das 
medidas (avaliação 
de impacto) 
{ } análise de 
resultados para 
impactos específicos 
(ex:  declínio da 
cerealicultura em 
ZPE vs rarefação das 
espécies estepárias) 

↗introduzir indicador de 
sucesso que meça a 
agilização do processo 
através de "diminuição de 
tempo de atribuição de 
subsídios" 
↗promover a 
investigação, inovação e 
transferência tecnológica 
em PDRs para incentivar o 
correto desenvolvimento 
e a prática da proteção 
integrada, em linha com 
PANUSPF  (identificar 
Prioridades)  - Plano de 
Ação Nacional para o Uso 
Sustentável dos Produtos 
Fitofarmacêuticos 
(Portaria 304/2013, de 16 
de outubro) 
↗melhorar estado de 
fertilidade do solo 
/estado vegetativo das 
culturas/ povoamentos - 
fertilização racional (com 
controlo biológico se 
biofertilizantes) e práticas 
culturais estruturantes do 
solo (identificar medidas 
eco-inovadoras) 
↗promover a proteção 
de massas de água 
↗promover a reciclagem 
e tratamento de água e a 
reutilização de água para 
rega 
↗promover o uso 
racional e qualidade da 
água para rega - analisar 
o impacto de uso de água 
de menor qualidade 
(testar plantas mais 
resistentes à salinidade)                   
↗promover projetos de 
valorização de sub 
produtos florestais  
↗promover e otimizar 
auditorias no sector 
florestal e agrícola com o 
estabelecimento de 
"standards" para uso de 
água/energia  

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

5: Serviços 

Públicos) + 

POAT 2020 
↘ 
complexidade 
processo  
↗ nível de 
avaliação de 
impacto 
↗ divulgação 
orientada e 
atualizada   
 
Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1; 

Eixo 3 -

Prioridades 1, 2 

e 3) + 

COMPETE (Eixo 

1: Ciência e 

Conhecimento) 
↗  identificar e 
promover boas 
práticas para 
Economia 
Circular 
 
 
 

PDR 2020 

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. Rec. 
genéticos 
Ac7.9. Mosaico 
agroflorestal 
Ac7.10. 
Silvoambientais 
Ac7.11. Inv. não-
produtivos 
Ac7.12. Apoio 
agroambiental à 
apicultura 
 

PRODERAM 2020 
M04. Investimentos em 
Explorações Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
sM04.4. Apoio a 
investimentos não 
produtivos relacionados 
com a concretização dos 
objetivos em termos de 
agroambiente e clima 
M10. Agroambiente e 
clima 
sM10.1.  Pagamento de 
compromissos 
respeitantes ao 
agroambiente e ao clima 
sM10.2 Apoio à 
conservação e à 
utilização e 
desenvolvimento 
sustentáveis de recursos 
genéticos na agricultura  
M11. Agricultura 
Biológica   
sM11.1. Pagamentos 
destinados à conversão 
a práticas e métodos de 
agricultura biológica 
sM11.2. Pagamentos 
destinados à 
manutenção de práticas 
e métodos de 
agricultura biológica 
M12. Pagamentos 
Natura 2000 
sM12.2.  Pagamentos de 
compensação a zonas 
florestais Natura 2000  
M15. Apoios 
Silvoambientais e 
Climáticos e 
Conservação das 
Florestas 
sM015.1. Pagamento de 
compromissos 
silvoambientais e 
climáticos 
sM015.2. Apoio à 
conservação de recursos 
genéticos florestais 

PRORURAL+ 2020 
M10. Agroambiente 
e clima  
M11. Agricultura 
Biológica  
M13. Pagamentos 
Relativos a Zonas 
Sujeitas a 
Condicionantes 
Naturais ou outras 
Condicionantes 
Específicas 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 



 

Produção Origem Doc. Tipo Doc. N.º Doc. Data 

SECCV Plenário 
Identificação de Ações ou 
Medidas e Linhas de Ação 

57 18/05/2017 

 

3 
 

↗ proposta de áreas a 
submeter às ajudas 
subscrita por um técnico 
responsável detentor de 
cédula profissional 
adequada / Promover 
serviços técnicos 
"certificados" de apoio 
aos agricultores e 
florestais 
↗ promover a valorização 
da utilização de recursos 
genéticos autóctones 

AG
F 2 

Promover o 
apoio a 
explorações que 
cumpram as 
Boas Condições 
Agrícolas e 
Ambientais 
(BCAA) 

» Aumentar a superfície 
agrícola sujeita à BCAA em 10% 
até 2030 

E (financeiro):  
Condicionalidade 
– Regulamento 
(UE) n.º 
1306/2013 
 
PFA: GPP 

Água, Energia 
e clima; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento 

PDR 2020  
- M3. 
Valorização da 
produção 
agrícola (Jovens 
agricultores)  
- M7. Agricultura 
e recursos 
naturais 
(medidas AA) 
-M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 
- M9. 
Manutenção da 
atividade 
agrícola em 
Zonas 
Desfavorecidas 
- M10. Leader 
(Atividades de 
Cooperação dos 
Grupos de Ação 
Local) 

PRODERAM 

2020 
- M06. Jovens 
Agricultores 
- M04. 
Investimentos 
em Explorações 
Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
(agroambiente e 
clima) 
- M10. 
Agroambiente e 
clima 
- M11. 
Agricultura 
Biológica   
- M12. 
Pagamentos 
Natura 2000 
- M15. Apoios 
Silvoambientais 
e Climáticos e 
Conservação das 
Florestas 
- M08. 
Investimento nas 
Florestas 
- M13. 
Manutenção de 
Atividade 
Agrícola em 
Zonas 
Desfavorecidas  
- M19. Leader 

PRORURAL+ 

2020 
- M06. 
Desenvolviment
o das 
Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
- M10. 
Agroambiente e 
clima  
- M11. 
Agricultura 
Biológica  
- M08. 
Investimentos no 
Desenvolviment
o das Zonas 
Florestais e na 
Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 
- M13. 
Pagamentos 
Relativos a Zonas 
Sujeitas a 
Condicionantes 
Naturais ou 
outras 
Condicionantes 
Específicas 
- M19. Leader 

{ } definição de 
indicadores de 
desempenho sobre 
as BCAA a refletir 
nas estatísticas 
agrícolas e florestais  
{ } formação de 
jovens para 
auditores 
independentes 

↗ formação de jovens 
sobre práticas agrícolas e 
florestais compatíveis 
com maior 
sustentabilidade                                                               
↗ parcerias com IES 
(Instituições de Ensino 
Superior) para apoio 
contínuo sobre novas 
práticas agrícolas e 
ambientais 
↗ proposta de áreas a 
submeter às BCAA 
subscrita por um técnico 
responsável detentor de 
cédula profissional 
adequada 

Portugal 2020 / 

COMPETE Eixo 

5: Serviços 

Públicos) + 

POAT 2020 
↗ nível de 
avaliação de 
impacto 
 
Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1; 

Eixo 3 -

Prioridades 1, 2 

e 3) + 

COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ boas práticas 
para Economia 
Circular 
+ estudos 
técnico-
científicos para 
testar efeitos 
da 
implementação 
da economia 
circular em 
sectores chave 
da agricultura 
intensiva  
(estufa, vinha, 
olival, milho)   
 
 
 

Condicionalidade 

todos os beneficiários Pilar I  
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AG
F 3 

Promover a 
difusão, 
divulgação de 
informações e 
de 
conhecimentos, 
e o 
aconselhament
o dos 
agricultores e 
produtores 
florestais 

» Aumentar em 25% o 
número de serviços de 
aconselhamento agrícola e 
florestal, até 2020 

E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 
2020; 
Aconselhamento 
agrícola e 
florestal – 
Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 
 
PFA: DGADR 

Água, 
Resíduos, 
Cidades e 
território; 
I&D&I; 
Informação e 
participação; 
Promoção 
Internacional 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 
- M5. 
Organização da 
produção 
- M10. Leader 
(Apoio 
preparatório / 
Atividades de 
Cooperação dos 
Grupos de Ação 
Local) 

PRODERAM 

2020 
- M09. Criação 
de 
Agrupamentos e 
Organizações de 
Produtores  
- M19. Leader 

PRORURAL+ 

2020 
- M09- Criação 
de 
Agrupamentos e 
de Organizações 
de Produtores 
- M19. Leader 

↓ eficácia na 
divulgação e 
acessibilidade à 
informação   
↓apoio dos serviços   
↓adaptação às 
necessidades reais 
de formação dos 
agentes 
{ } conhecer 
tipologia de 
aconselhamento 
PDR 2020 (serviços 
florestais) 
{ } identificar formas 
de difusão da 
informação 

↗melhorar divulgação e 
acessibilidade à 
informação 
(descodificada e simples), 
designadamente sobre as 
entidades reconhecidas 
para os SAAF. 
↗ interação com 
agricultores em contacto 
de proximidade 
(periódica, partilha de 
experiências, nível local) 
via serviços 
especializados presentes 
nas delegações regionais 
↗ promover cooperação 
entre a academia, 
administração pública e 
privados para projetos 
editoriais (de base 
técnico-científica) e de 
difusão da informação 
(ex. edição de manuais, 
documentários e cursos 
práticos)                        
↗ envolvimento das 
Organizações Setoriais da 
Floresta (formação 
especializada) nos novos 
serviços de 
aconselhamento do PDR 
2020  para  capacitação 
dos silvicultores  
↗ SAAF prestados por 
técnicos detentores de 
cédula profissional 
adequada 
↗ otimizar os serviços de 
monitorização e 
fiscalização a nível das 
direções regionais  

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

5: Serviços 

Públicos) + 

POAT 2020  
↗ divulgação 
orientada e 
atualizada   
 
Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗ formação 
específica para 
implementação 
de boas 
práticas 
agrícolas (AA, 
BCAA, 
Greening, MO 
nos solos...) em 
contexto de 
boas práticas 
para Economia 
Circular 
Fundo Florestal 
Permanente 
↗ eixo de 
sensibilização e 
informação - 
campanhas de 
sensibilização 
relativas às 
melhores 
práticas 
silvícolas / 
valorização dos 
produtos 
florestais 
 

PDR 2020 

M2. 
Conhecimento   
Ac2.1. 
Capacitação e 
divulgação 
Ac2.2. 
Aconselhamento 
M10. Leader 
Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRODERAM 2020 
M01. Transferências de 
Conhecimentos e Ações 
de Informação 
M02. Serviços de 
Aconselhamento 
Agrícola 
M19. Leader 
Assistência Técnica 

PRORURAL+ 2020 
M01. 
Transferências de 
Conhecimentos e 
Ações de 
Informação  
M02. Serviços de 
Aconselhamento e 
Serviços de Gestão 
Agrícola e de 
Substituição nas 
Explorações 
Agrícolas 
M19. Leader 
Assistência Técnica 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 

Condicionalidadetodos os beneficiários Pilar I  

AG
F 4 

Apoiar as 
explorações que 
cumpram as 
regras do 
Pagamento 
Verde 
(Greening), 
componente 
ambiental dos 
pagamentos 
diretos do 
primeiro pilar 
da Política 
Agrícola Comum 
(PAC 2014-
2020) 

» Manutenção da área (ha) 

sujeita ao compromisso 

Greening das explorações 

E (financeiro):   
Pagamentos 
diretos aos 
agricultores – 
Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013, de 
17 de dezembro      
 
PFA: GPP 

Energia e 
clima; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento 

PDR 2020  
- M3. 
Valorização da 
produção 
agrícola (Jovens 
agricultores)  
- M7. Agricultura 
e recursos 
naturais 
(medidas AA) 
- M10. Leader 
(Atividades de 
Cooperação dos 
Grupos de Ação 
Local) 

PRODERAM 

2020 
- M06. Jovens 
Agricultores 
- M04. 
Investimentos 
em Explorações 
Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
(agroambiente e 
clima) 
- M10. 
Agroambiente e 
clima 
- M11. 
Agricultura 
Biológica   
- M12. 

PRORURAL+ 

2020 
- M06. 
Desenvolviment
o das 
Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
- M10. 
Agroambiente e 
clima  
- M11. 
Agricultura 
Biológica  
- M13. 
Pagamentos 
Relativos a Zonas 
Sujeitas a 
Condicionantes 

↓apoio aos 
agricultores para 
Greening     
↓suporte no cálculo 
das ajudas                           
{ } otimizar 
auditorias e 
avaliação de 
desempenho das BP 
de agricultura 
biológica.  
{ } otimizar 
auditorias e 
avaliação de 
desempenho das BP 
de aumento da 
qualidade do solo 

↗ promover  cooperação 
entre a academia, 
administração pública e 
privados para a edição de 
manuais de suporte à 
auditoria  
↗ promover  cooperação 
entre a academia, 
administração pública e 
privados para a formação 
contínua sobre as BP 
agrícolas tendo em vista a 
segurança alimentar e os 
impactos ambientais 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

5: Serviços 

Públicos) + 

POAT 2020 
↗ nível de 
avaliação de 
impacto 
 
Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1; 

Eixo 3 -

Prioridades 1, 2 

e 3) + 

COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 

Pagamentos diretos aos agricultores 

todos os beneficiários Pilar I com Greening   



 

Produção Origem Doc. Tipo Doc. N.º Doc. Data 

SECCV Plenário 
Identificação de Ações ou 
Medidas e Linhas de Ação 

57 18/05/2017 

 

5 
 

Pagamentos 
Natura 2000 
- M15. Apoios 
Silvoambientais 
e Climáticos e 
Conservação das 
Florestas 
- M19. Leader 

Naturais ou 
outras 
Condicionantes 
Específicas 
- M19. Leader 

↗ boas práticas 
para Economia 
Circular 
 
 
 

AG
F 5 

Apoiar 
investimentos 
na agricultura 
que promovam 
maiores níveis 
de 
sustentabilidade 
na utilização dos 
recursos. (Exs: 
investimento 
em regadio 
eficiente e em 
operações com 
necessidade de 
melhorias no 
uso eficiente de 
água; explorar e 
melhorar a 
produção de 
sequeiro) 

» Número de investimentos 
com objetivo “uso eficiente de 
recursos” (água, solo, energia) 
 
» Despesa pública associada ao 
objetivo “uso eficiente de 
recursos” (água, solo, energia) 

E (políticas):  
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: GPP  

Água; Energia 
e clima; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e 
Território; 
Financiamento
; Fiscalidade; 
I&D&i 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 

- - 

{ }  desenvolver 
indicadores de 
eficiência de fácil 
quantificação 
(produção vs m3 
água) 
{ } clarificar quais os 
investimentos que 
contribuem para a 
iniciativa (ex: 
medidores de 
fluxos? quantidade 
de agua reutilizada? 
tratamento de 
efluentes?) 
{ }  desenvolver 
indicadores de 
eficiência ligada à 
qualidade do solo, 
tipo 
produção/fertilizaçã
o 

↗ precisão de avaliação 
de desempenho e dos  
procedimentos de 
auditoria - ex: métricas 
para economia da água 
(de rega e de 
processamento) 
↗ apoiar investimentos 
em sistemas alternativos 
de fertilização e de 
monitorização dos níveis 
mais adequados de 
fertilização 
↗ apoiar investimentos 
em sistemas de 
recirculação em estufa e 
controlo ambiental para 
otimizar uso de água e 
reduzir riscos de poluição 
de aquíferos 
(especialmente em solos 
arenosos) 
↗ projetos apresentados 
a pedidos de apoio 
subscritos por um técnico 
responsável detentor de 
cédula profissional 
adequada 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas e 

Eixo 5: Serviços 

Públicos) +  

POAT 2020 
↗ indicadores 
de 
desempenho 
 
 
Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1; 

Eixo 3 -

Prioridades 1, 2 

e 3) + 

COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ identificação 
de 
investimentos 
para 
sustentabilidad
e na utilização 
de recursos 

PDR 2020 

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 
M10. Leader 
Ac10.2. 
Implementação 
das estratégias   

PRODERAM 2020 
M04. Investimentos em 
Explorações Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
sM04.1. Apoio a 
investimentos em 
explorações agrícolas 
sM04.2. Apoio a 
investimentos na 
transformação/ 
comercialização e/ou 
desenvolvimento de 
produtos agrícolas 
sM04.3. Apoio a 
investimentos em 
infraestruturas 
relacionadas com o 
desenvolvimento, a 
modernização ou a 
adaptação da agricultura 
e silvicultura 
M19. Leader 

PRORURAL+ 2020 
M06. 
Desenvolvimento 
das Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
M19. Leader 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 

AG
F 6 

Apoiar o 
desenvolviment
o e estruturação 
de novos 
produtos do 
sector 
agroflorestal, 
garantindo 
maior valor 
acrescentado 
ambiental 

» Número de projetos apoiados  
 
» Número de produtos novos 
apoiados 

E (políticas):  
Estratégia 
Nacional das 
Florestas (ENF);   
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: ICNF, GPP 

Energia e 
clima; 
Indústria 
transformador
a e extrativa; 
Resíduos; 
Mobilidade e 
Transportes, 
Cidades e 
Território: 
Fiscalidade; 
Financiamento 
e I&D&I 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 
- M5. 
Organização da 
produção 
- M6. Gestão 
risco e rest. 
potencial 
produtivo   
- M10. Leader 
(Atividades de 
Cooperação dos 
Grupos de Ação 
Local) 
- Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRODERAM 

2020 
- M09. Criação 
de 
Agrupamentos e 
Organizações de 
Produtores  
- M05. 
Restabeleciment
o do potencial 
produtivo 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRORURAL+ 

2020 
- M09- Criação 
de 
Agrupamentos e 
de Organizações 
de Produtores 
- M05- 
Restabeleciment
o do Potencial de 
Produção e 
Introdução de 
Medidas de 
Prevenção 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica 

↓aproveitamento 
biomassa (florestal e 
agrícola) num 
contexto de 

Economia Circular 

(ex: produção de 
energia, produtos de 
valor acrescentado) 
↓potencial de 
desenvolvimento de 
novos produtos (por 
diminuição de 
floresta e pequena 
dimensão das 
propriedades)               
∄ fator 
empregabilidade de 
quadros jovens  
(formação média e 
superior) na 
avaliação        
{ }  informação 
especializada sobre 
o potencial e a 
economia do setor 
florestal num 

↗ações 
sensibilização/grupos de 
trabalho orientadas à 
integração de valências 
(recurso / processo / 
energia) 
↗promoção de projetos 
de utilização do conceito 
biorefinação e/ou 
biocombustíveis. 
↗programa de promoção 
do setor 
agroflorestal(novos 
produtos, produtos 
tradicionais  e novas 
aplicações da 
madeira/biomateriais)      
↗promover articulação 
setorial, formação 
profissional                                
↗promover investigação 
e inovação de base 
florestal e agrícola (os 
ministérios do ambiente e 
agricultura deveriam 
alocar verbas para 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 1 

- Prioridades 2 

e 4; Eixo 3 -

Prioridades 1) 

+ COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ promoção 
de novos fluxos 
de biomateriais 
↗ boas práticas 
para Economia 
Circular 
 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗  formação 
específica para 
programa de 
promoção do 

PDR 2020 

M4. Valorização 
dos recursos 
florestais  

PRODERAM 2020 
M08. Investimento nas 
Florestas 
sM08.6 - Apoio a 
investimentos em 
tecnologias florestais e 
na transformação, 
mobilização e 
comercialização de 
produtos florestais 

PRORURAL+ 2020 
M08. Investimentos 
no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 
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contexto de 
Economia Circular 
(valorização de 
desperdícios/sub-
produtos para a 
utilização de 
compostagem, 
biomassa para 
produção de 
energia) 

projetos)  
↗ projetos apresentados 
a pedidos de apoio 
subscritos por um técnico 
responsável detentor de 
cédula profissional 
adequada 
↗ promover o 
conhecimento 
especializado de 
cirurgiões das árvores 

setor 
agroflorestal 
em contexto de  
Economia 
Circular 
 
 
 

AG
F 7 

Apoiar 
atividades 
agrícolas e 
florestais 
desenvolvidas 
em áreas 
classificadas ao 
abrigo das 
Diretivas Aves e 
Habitats, 
através do 
Pagamento 
Natura 

» Número de explorações 
beneficiárias do Pagamento 
Natura/número de explorações 
agrícolas ou florestais em áreas 
classificadas (atingir os 25% até 
2020) 

E (políticas): EU 
Biodiversity 
Strategy 2020 - 
COM (2011) 244 
final   
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: GPP                  

Energia e 
Clima; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento
; Fiscalidade 

- - - 

↓divulgação, 
atratividade valor 
apoios e respetiva 
abrangência 
territorial 

↗ reforçar compensação 
pela restrição de 
alteração  uso solo                               
↗ alargar o âmbito da 
medida a parcelas de 
floresta e aos produtores 
florestais (não coberto 
por prioridades PDRs) 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 3 

-Prioridade 3)  
↗ promoção 
de serviços 
ecológicos (ou 
serviços de 
ecossistemas) 
 
 
 

PDR 2020 

M7. Agricultura e 
recursos naturais  
Ac7.3. 
Pagamentos 
rede natura  

PRODERAM 2020 
M12. Pagamentos 
Natura 2000 
sM12.2.  Pagamentos de 
compensação a zonas 
florestais Natura 2000  

PRORURAL+ 2020 
M13. Pagamentos 
Relativos a Zonas 
Sujeitas a 
Condicionantes 
Naturais ou outras 
Condicionantes 
Específicas 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 

AG
F 8 
* 

Diminuição do 
risco de 
degradação da 
qualidade dos 
solos agrícolas e 
florestais 

» Diminuição da área (ha) de 
solos agrícolas e florestais em 
risco de degradação 

E (políticas):  
Programa de 
Ação Nacional de 
Combate à 
Desertificação 
(PANCD)E 
(financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: ICNF, GPP, 
DGADR 

Água; Energia 
e clima; 
Resíduos 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e 
território; 
Financiamento
; Fiscalidade 

PDR 2020 - M1. 
Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 

- - 

{ } conhecimento 
dos operadores 
económicos sobre 
BP de proteção do 
solo 
↓ implementação 
do conhecimento 
sobre uso resíduos 
de origem agrícola, 
pecuária e florestal 
na melhoria dos 
solos 
↓eficácia das ações 
de replantação  
(fazer face a perdas 
e rápido 
repovoamento) 
↓ eficácia de 
medidas que 
minimizem a 
impermeabilização, 
erosão, 
contaminação, 
salinização, 
sodização, perda de 
matéria orgânica e 
deslizamento de 
terras. 
↓ implementação 
do conhecimento 
sobre metodologias 
que tirem partido 
dos biofertilizantes 
para aumento da 
qualidade do solo↓ 
replantação com 

→ estratégia nacional de 
proteção do solos 
↗ incorporação "solo" 
nas estratégias existentes  
↗ nível de 
conhecimento/formação 
em "proteção do solo" 

↗ otimização 
estatísticas florestais 
↗ melhorar meios de 
monitorização 
baseados em deteção 
remota (imagem aérea 
ou de satélite) e 
otimizar a análise de 
dados 
↗ promover 
estratégias de melhoria 
da eficiência do uso de 
água e nutrientes 
(plantas mais 
eficientes, nutrição 
mais sustentável) e de 
adequação das culturas 
aos solos e 
disponibilidades 
existentes   
↗ divulgação da 
iniciativa Parceria 
Portuguesa para o Solo 
no sentido de divulgar 
o conhecimento sobre 
o solo (site da DGADR)  

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

5: Serviços 

Públicos) 

↗ nível de 
avaliação de 
impacto 
↗ divulgação 
orientada e 
atualizada  
Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1 e 

2; Eixo 3 -

Prioridades 1 e 

3) + COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 

↗ boas práticas 
para MO nos 
solos 

PDR 2020 

M7. Agricultura e 
recursos naturais  
Ac7.4. 
Conservação do 
solo 
M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestaisAc8.1. 
Silvicultura 
sustentável 
- Op 8.1.1. 
Florestação de 
Terras Agrícolas 
e não Agrícolas 
(florestação em 
áreas suscetíveis 
à desertificação) 
- Op 8.1.4. 
Restabeleciment
o da Floresta 
Afetada por 
Agentes Bióticos 
e Abióticos ou 
por 
Acontecimentos 
Catastróficos 
(estabilização de 
emergência) 

PRODERAM 2020 
M10. Agroambiente e 
climas 
M10.1.  Pagamento de 
compromissos 
respeitantes ao 
agroambiente e ao clima 
M08. Investimento nas 
FlorestassM08.1 – 
Florestação e criação de 
zonas arborizadas  
(florestação em áreas 
suscetíveis à 
desertificação)submedid
a 
 8.4 - Apoio à reparação 
dos danos causados às 
florestas por incêndios 
florestais, catástrofes 
naturais e 
acontecimentos 
catastróficos 
(estabilização de 
emergência)  

PRORURAL+ 2020 
M10. Agroambiente 
e climaM08. 
Investimentos no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas(florestaçã
o em áreas 
suscetíveis à 
desertificação) 
(estabilização de 
emergência) 

Fundo 

Florestal 

Permanente 

n.a 
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plantas autóctones. 
↓ conhecimento 
sobre como evitar e 
reduzir os impactos 
de invasoras 

AG
F 9 

Promover a 
certificação da 
gestão florestal 
sustentável, 
apoiando a 
adaptação das 
explorações e 
das empresas às 
exigências 
ambientais, de 
segurança e 
prevenção de 
riscos 

» Até 2020: área florestal 
certificada atingir 500 000 
hectares 
» Até 2030: área florestal 
certificada atingir 1000 000 
hectares  

E (políticas): ENF 
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 
2020; Fundo 
Florestal 
Permanente (FFP) 
 
PFA: ICNF       

Energia e 
clima; 
Indústria 
transformador
a e extrativa; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Informação e 
participação; 
Financiamento
; Fiscalidade; 
I&D&i 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 

- - 

↓ benchmark PT 
dos critérios de 
sustentabilidade nas 
certificações FSC e 
PEFC (não 
compatível com 
mercados 
internacionais) 
↓ escoamento da 
biomassa da limpeza 
para produção 
energia 
↑ custo da 
certificação                                     
↓ disponibilização 
por parte dos 
serviços da 
administração 
pública de 
informação de 
suporte a 
indicadores/critérios 
de certificação, que 
entrem em linha de 
conta com as 
características 
genéticas das 
plantações.   

↗ melhorar o 
levantamento do 
potencial da biomassa 
existente em PT  
↗ adequabilidade dos 
critérios (revisão dos 
critérios de 
sustentabilidade e dos 
procedimentos de 
verificação/validação)   
↗ apoio à 
implementação de 
processos de 
certificação - privilegiar 
viveiros certificados 
que deem apoio às 
novas explorações 
↗ centros de recolha 
de biomassa e logística 
associada 
↗ processo de 
certificação subscritos 
por um técnico 
responsável detentor 
de cédula profissional 
adequada 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 1 

- Prioridades 2 

e 4; Eixo 3 -

Prioridades 1) 

+ COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ promoção 
de novos fluxos 
de biomateriais 
↗ boas práticas 
para Economia 
Circular 
 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗  formação 
específica para 
programa de 
promoção do 
setor 
agroflorestal 
em contexto de  
Economia 
Circular 
 
 
 

PDR 2020 

M4. Valorização 
dos recursos 
florestais  
M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 

PRODERAM 2020 
M08. Investimento nas 
Florestas 

PRORURAL+ 2020 
M08. Investimentos 
no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
(Eixo III - 
Promoção 
do 
investimento
, da gestão e 
do 
ordenament
o florestais) 
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AG
F 

10 

Promover as ZIF 
- Zonas de 
Intervenção 
Florestal 

» Aumento de 20% no número 
de aderentes às ZIF até 2020 
» Aumentar a área florestal 
inscrita em ZIF em 30% até 
2020 

E (políticas): 
Estratégia 
Nacional das 
Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): 
FFP, PDR 2020 
 
PFA: ICNF 

Energia e 
clima; 
Indústria 
transformador
a e extrativa; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e 
Território; 
Fiscalidade 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 

- - 

{ } informação 
cadastral 
↓informação para 
agregação áreas 
(acidentes 
topográficos, áreas 
arrendadas) 
{ } adaptar os 
modelos de 
planeamento e 
gestão das ZIF, com 
introdução de regras 
de suporte.                                              
{ } incentivos fiscais                    
↓ eficácia dos 
sistemas de apoio do 
PDR para responder 
às necessidades das 
ZIF 

↗ projeto de alteração do 
regime jurídico das ZIF e 
projeto de criação do 
regime jurídico das 
Sociedades de Gestão 
Florestal (ambos os 
projetos encontram-se 
em processo de discussão 
pública até ao fim de 
janeiro de 2017) 
↗ sensibilização para 
adesão (em particular 
minifúndio) 
↗ promoção dos novos 
modelos de planeamento 
do território das ZIF 
(aprofundar este modelo 
e respetiva 
operacionalização no 
terreno)               
↗ iniciativas dos novos 
modelos de planeamento                             
↗ projetos de 
levantamento da 
infraestrutura da 
propriedade (entidades 
gestoras das ZIF) 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 1 

- Prioridades 2 

e 4; Eixo 3 -

Prioridades 1) 

+ COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ promoção 
de novos fluxos 
de biomateriais 
 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗  formação 
específica para 
programa de 
promoção do 
setor 
agroflorestal 
em contexto de  
Economia 
Circular  (ex. 
reciclagem e 
valorização de 
subprodutos, 
resíduos e 
efluentes) 

PDR 2020 

M5. Organização 
da produção  
( se p/ ZIF com 
objetivos 
económicos) 
M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 
Ac8.1. 
Silvicultura 
sustentável 

PRODERAM 2020 
n.a 

PRORURAL+ 2020 
n.a 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
(Eixo III - 
Promoção 
do 
investimento
, da gestão e 
do 
ordenament
o florestais) 

AG
F 

11 

Aumentar o 
contributo 
económico da 
pesca, da 
silvopastorícia, 
da cinegética, 
da apicultura, 
da produção de 
cogumelos e de 
outros produtos 
não lenhosos, 
nas explorações 
florestais 

» Número de projetos apoiados 
até 2020: 200» 10% em 2020 e 
20% em 2030 das explorações 
florestais/ZIF apresentarem 
mais do que um produto de 
origem na exploração para 
comercialização/aproveitament
o económico 

E (políticas): 
Estratégia 
Nacional das 
Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): 
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: ICNF 

Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
I&D&I; 
Financiamento
; Fiscalidade 

PDR 2020 - M1. 
Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades)- 
M5. Organização 
da produção- 
M10. Leader 
(Atividades de 
Cooperação dos 
Grupos de Ação 
Local)- 
Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRODERAM 

2020- M09. 
Criação de 
Agrupamentos e 
Organizações de 
Produtores - 
M19. Leader- 
Assistência 
Técnica 

PRORURAL+ 

2020- M09- 
Criação de 
Agrupamentos e 
de Organizações 
de Produtores- 
M19. Leader- 
Assistência 
Técnica 

↓ promoção de 
proximidade, em 
especial em parques 
naturais / Apoio aos 
proprietários para a 
melhor otimização 
dos produtos que 
pode retirar das 
zonas florestais 
↓ eficiência das 
medidas de apoio do 
PDR                                                               
{ } incentivos fiscais        

↗ projeto de alteração do 
regime jurídico das ZIF e 
projeto de criação do 
regime jurídico das 
Sociedades de Gestão 
Florestal (ambos os 
projetos encontram-se 
em processo de discussão 
pública até ao fim de 
janeiro de 2017) - foi 
recentemente criada, no 
âmbito do Conselho 
Florestal Nacional,  a 
Secção especializada do 
Ordenamento e da 
Gestão Florestais 
↗ sensibilização e 
divulgação 
↗ fomentar aumento 
produção/valorização 
(técnicas de gestão de 
povoamentos florestais) - 
avaliar os efeitos na 
qualidade da cortiça, e a 
sustentabilidade 
ambiental de uso de água 
na intensificação florestal 
(ex. montado) 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 1 

- Prioridades 2 

e 4; Eixo 3 -

Prioridades 1) 

+ COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 

↗ promoção 
de novos fluxos 
de biomateriais 
Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 

↗  formação 
específica para 
programa de 
promoção do 
setor 
agroflorestal 
em contexto de  
Economia 
Circular  (ex. 
reciclagem e 
valorização de 

PDR 2020 

M3. Valorização 
da produção 
agrícola  
Ac3.2. 
Investimento na 
exploração 
agrícola  
M5. Organização 
da produção ( se 
p/ ZIF com 
objetivos 
económicos) 
M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 
Ac8.1. 
Silvicultura 
sustentável- Op 
8.1.6 
(diversificação) 
Ac8.2. Gest. 
recursos 
cinegéticos e 
aquícolas 
M10. Leader 

PRODERAM 2020 
M04. Investimentos em 
Explorações Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
sM04.1. Apoio a 
investimentos em 
explorações agrícolas 
sM04.3. Apoio a 
investimentos em 
infraestruturas 
relacionadas com o 
desenvolvimento, a 
modernização ou a 
adaptação da agricultura 
e silvicultura 
M08. Investimento nas 
Florestas (diversificação) 
M09. Criação de 
Agrupamentos e 
Organizações de 
Produtores (se p/ ZIF 
com objetivos 
económicos) 
M19. Leader 

PRORURAL+ 2020 
M06. 
Desenvolvimento 
das Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
M08. Investimentos 
no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 
(diversificação) 
M09- Criação de 
Agrupamentos e de 
Organizações de 
Produtores (se p/ 
ZIF com objetivos 
económicos) 
M19. Leader 

Fundo 

Florestal 

Permanente 

n.a 
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↗ valores de apoio 
(revisão intercalar PDR 
2020)                                      
↗ condições para 
consumo de biomassa 
florestal             
↗ promover sistemas de 
aquecimento a biomassa 
florestal (residencial, 
equipamentos públicos e 
industrial), desde que 
acautelado o 
cumprimento dos 
requisitos da Directiva 
(UE) n.º 2015/2193 - 
Médias Instalações de 
Combustão (MIC) e 
Diretiva (UE) n.º 
2009/125/UE – Ecodesign 
↗ projetos apresentados 
a pedidos de apoio 
subscritos por um técnico 
responsável detentor de 
cédula profissional 
adequada 

subprodutos, 
resíduos e 
efluentes) 

Ac10.2. 
Implementação 
das estratégias  

AG
F 

12 

Melhorar a 
gestão florestal 
e a 
produtividade 
dos 
povoamentos 
florestais 

» Aumento de 20%, entre 2014 
e 2020, da área sujeita a Planos 
de Gestão Florestal (PGF) até 
2020 
 
» Área de povoamentos 
sujeitos a melhoria produtiva 
(100 000 ha) até 2020 

E (políticas): 
Estratégia 
Nacional das 
Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): 
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
 
PFA: ICNF 

Energia e 
clima; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e 
território; 
I&D&I; 
Financiamento
; Fiscalidade 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 

- - 

↓ locais para 
entrega da biomassa 
da limpeza da 
floresta     
{ } transferência de 
conhecimento 
gerado por projetos 
de investigação na 
área do 
melhoramento 
genético     
↓ nível de 
conhecimento, de 
formação e de 
assistência técnica 
↓ otimização e 
certificação dos 
viveiros florestais 
com plantas 
autóctones e com 
conhecimento sobre 
novas práticas de 
produção    

↗ projeto de criação do 
regime jurídico das 
Sociedades de Gestão 
Florestal e projeto de 
alteração da legislação 
relativa aos incentivos 
fiscais (ambos os projetos 
encontram-se em 
processo de discussão 
pública até ao fim de 
janeiro de 2017) 
↗ assegurar uma 
melhoria sustentável do 
rendimento 
↗ logística de limpeza das 
florestas por região             
↗ promoção negócios e 
projetos / 
aproveitamento novos 
produtos da floresta 
↗ sensibilização e 
divulgação do 
conhecimento                                  
↗ boas práticas (ex: 
conciliar atividade 
pecuária com floresta) 
↗ investigação sobre 
novos modelos 
silvicultura 
↗ monitorização dos 
povoamentos florestais, 
acompanhamento e 
controlo com produção 
de informação estatística 
(plataforma de gestão de 
informação e avaliação de 
impactes)                    
↗ monitorização das 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 1 

- Prioridades 2 

e 4; Eixo 3 -

Prioridades 1) 

+ COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento) 
↗ promoção 
de novos fluxos 
/ novas práticas 
florestais 
↗ boas práticas 
para Economia 
Circular 
 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗  formação 
específica para 
programa de 
promoção do 
setor 
agroflorestal 
em contexto de  
Economia 
Circular 
 
 
 

PDR 2020 

M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 
Ac8.1. 
Silvicultura 
sustentável 
(se sujeito a PGF) 

PRODERAM 2020 
M08. Investimento nas 
Florestas 
(se sujeito a PGF) 

PRORURAL+ 2020 
M08. Investimentos 
no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas 
(se sujeito a PGF) 

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 
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novas plantações com 
vista à preservação dos 
recursos genéticos da 
região 
↗ transferência de 
conhecimento (ex: 
adaptação gestão aos 
resultados investigação) 
em modelos de 
proximidade 
↗ garantia de 
continuidade dos 
programas de 
melhoramento e dos 
estudos de biodiversidade 
(pinheiro, sobreiro, etc), 
aumentando o 
financiamento para 
projetos de longo curso 
↗ promover novas 
abordagens/biotecnologia
s (ex: (1) práticas culturais 
que promovam a 
conservação e 
recuperação dos solos e a 
melhoria do estado 
vegetativo das árvores e 
povoamentos; (2) MFR de 
qualidade genética 
reconhecida e de 
qualidade exterior; (3) 
modelos de gestão 
adaptativa; (4) novas 
tecnologias de extração e 
colheita de produtos; (5) 
valorização de produtos 
florestais não lenhosos e 
serviços dos 
ecosssitemas) (6) 
utilização dos recursos 
genéticos existentes na 
seleção de material 
vegetal adaptado.               
↗ promover projetos  de 
fitossanidade, 
melhoramento de plantas 
e mobilização de solos   
↗ fiscalidade florestal 
(gestão ativa) 
↗ articulação com ações 
das agendas de 
investigação dos Centros 
de Competências 
florestais. 
↗ PGFs subscritos por um 
técnico responsável 
detentor de cédula 
profissional adequada 
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AG
F 

13 

Promover a 
utilização de 
produtos 
ecológicos e 
sustentáveis de 
origem agrícola 
e florestal  

» Aumento de 50%, entre 2010 
e 2020, do volume de madeira 
e outros produtos florestais 
certificados transacionados no 
mercado (FSC ou PEFC) » 
Número de contratos públicos 
com critérios ecológicos face ao 
total contratado nas seguintes 
categorias de 
produtos:.Edifícios de 
escritório;.Mobiliário; .Painéis 
interiores;.Papel de cópia e 
papel para usos 
gráficos;.Produtos alimentares 
e serviços de catering.» Valor 
(€) de contratos públicos com 
critérios ecológicos face ao 
total contratado nas seguintes 
categorias de 
produtos:.Edifícios de 
escritório;.Mobiliário; .Painéis 
interiores;.Papel de cópia e 
papel para usos 
gráficos;.Produtos alimentares 
e serviços de catering. 

E (políticas): 
Estratégia 
Nacional das 
Florestas (ENF); 
Estratégia 
Nacional de 
Compras Públicas 
Ecológicas (ENCPE 
2020) 
 
E (financeiro): 
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: ICNF, 
APA/ESPAP  

Energia e 
clima; 
Indústria 
transformador
a e extrativa; 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Contratação 
pública; 
Financiamento
; Fiscalidade 

- - - 

{ } definir "baixa 
pegada do carbono"    
{ } formação nesta 
área ao nível do 
ministério da 
agricultura{ } alargar 
iniciativa aos 
municípios pelo seu 
potencial 
multiplicador de 
efeitos 
{ } divulgação aos 
cidadãos sobre a 
importância da 
utilização de 
material de baixa 
pegada do carbono 

↗ incentivo à aquisição 
de produtos de base 
florestal (compras 
públicas) e produtos com 
elevada incorporação de 
madeira (obras públicas) 
↗ foco no setor da 
construção, pelo seu 
potencial em matéria de 
produtividade material e 
de economia circular 

Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

1: Ciência e 

Conhecimento 

e Eixo 5: 

Serviços 

Públicos) 

↗ identificação 
de 
investimentos 
para compras 
públicas 
ecológicas que 
permitam 
incorporar 
"produtos de 
origem florestal 
com baixa 
pegada de 
carbono" 

PDR 2020 

M8. Proteção e 
reabilitação de 
povoamentos 
florestais 
Ac8.1. 
Silvicultura 
sustentável (se 
certificação da 
gestão florestal 
sustentável) 

PRODERAM 2020 
M08. Investimento nas 
Florestas (se certificação 
da gestão florestal 
sustentável) 

PRORURAL+ 2020 

M08. Investimentos 
no 
Desenvolvimento 
das Zonas Florestais 
e na Melhoria da 
Viabilidade das 
Florestas (se 
certificação da 
gestão florestal 
sustentável) 

Fundo 

Florestal 

Permanente 

n.a 

AG
F 

14 
** 

Promover o 
modo de 
produção 
agrícola 
biológico 

» Aumento de 60% da 
Superfície Agrícola Utilizada 
(SAU) em modo de produção 
biológico até 2020 
 
» Aumento de 40% do número 
de explorações agrícolas 
convertidas ao modo de 
produção biológico até 2020 

E (políticas):   
Regulamentos 
(UE) n.º 834/2007 
e n.º 889/2008, 
respetivamente 
do Conselho e da 
Comissão; 
Estratégia 
Nacional 
Agricultura 
Biológica (ENAB) 
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 
2020;  
 
PFA: DGADR        

Água, Energia 
e Clima, 
Resíduos; 
Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e 
território; 
Financiamento
; Fiscalidade 

PDR 2020  
- M1. Inovação 
(Grupos 
Operacionais - 
1ª e 2ª 
prioridades) 
- M2. 
Conhecimento 
(Capacitação e 
divulgação / 
Aconselhamento
) 
- M3. 
Valorização da 
produção 
agrícola 
(Investimento na 
exploração 
agrícola / 
Investimento 
transf. e 
comercialização 
produtos 
agrícolas / 
Infraestruturas 
coletivas) 
- M10. Leader 
(Implementação 
das estratégias) 
- Assistência 
Técnica (incl. 
Rede Rural) 

PRODERAM 

2020 
- M01. 
Transferências 
de 
Conhecimentos e 
Ações de 
Informação 
- M04. 
Investimentos 
em Explorações 
Agrícolas, 
Agroindústria e 
Infraestruturas 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica 

PRORURAL+ 

2020 
- M01. 
Transferências 
de 
Conhecimentos e 
Ações de 
Informação 
- M06. 
Desenvolviment
o das 
Explorações 
Agrícolas e das 
Empresas 
- M19. Leader 
- Assistência 
Técnica 

{ } robustecer o 
sistema AB: (ex: 
garantir auditorias e 
fiscalização (para 
além das empresas 
de certificação),                                              
publicitar as 
infrações cometidas) 
{ } monitorizar, 
valorizar e divulgar a 
segurança alimentar 
destes produtos 

↗ sustentabilidade 
funcional das explorações 
MPB (organização da 
produção, fomento a 
mercados de cadeia curta 
- escoamento dos 
produtos) para garante de 
continuidade 
↗ aumentar os apoios ao 
MPB 
↗ divulgação das práticas 
do MPB, bem como do 
PRODI 
↗ promover regulação 
preços de mercado 
↗ promover as práticas 
de certificação de 
segurança alimentar 
↗ proposta de áreas a 
submeter subscrita por 
um técnico responsável 
detentor de cédula 
profissional adequada. 

Portugal 2020 / 

POSEUR (Eixo 2 

- Prioridade 1 e 

2; Eixo 3 -

Prioridades 1 e 

3) + COMPETE  

(Eixo 1: Ciência 

e 

Conhecimento)  
↗ boas práticas 
AB num 
contexto de 
Economia 
Circular 
 
Portugal 2020 / 

COMPETE (Eixo 

3: Formação 

Empresas) + 

POCH (Eixo 2 e 

3) 
↗ formação 
específica para 
implementação 
de boas 
práticas 
agrícolas AB em 
contexto de 
boas práticas 
para Economia 
Circular 
 
 

PDR 2020 

M7. Agricultura e 
recursos naturais  
Ac7.1. 
Agricultura 
biológica 

PRODERAM 2020 
M11. Agricultura 
Biológica   
sM11.1. Pagamentos 
destinados à conversão 
a práticas e métodos de 
agricultura biológica 
sM11.2. Pagamentos 
destinados à 
manutenção de práticas 
e métodos de 
agricultura biológica 

PRORURAL+ 2020 
M11. Agricultura 
Biológica  

Fundo 

Florestal 

Permanente  
n.a 

*os pontos focais (ICNF e GPP) vão explorar os objetivos estabelecidos no PANCD e 
PDRs com vista a tentar estabelecer uma meta ao IS da AGF8;            
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** meta em desenvolvimento para IS da AGF14 no enquadramento da ENAB e dos 
PDRs.                      

 
 


