Quadro 6: Iniciativas Agricultura e Florestas - atualização abril 2017

Refª

Iniciativa

Indicadores de sucesso

Promover as medidas agroambientais e » Aumento da área sob compromisso
agilizar os processos de atribuição de agroambiental, associado a
subsídios
desempenho ambiental mensurável, de
25% até 2020
AGF 1

Enquadramento (E) e
Ponto Focal para o
Acompanhamento
(PFA)

Também relevante
para

E (financeiro):
Água; Energia e clima;
Resíduos; Biodiversidade
Programa de
Desenvolvimento Rural e serviços dos
do Continente para 2014- ecossistemas;
2020 (PDR 2020);
Financiamento;
PRODERAM 2020;
Fiscalidade
PRORURAL+ 2020
PFA: GPP

AGF 2

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

» Aumentar a superfície agrícola sujeita E (financeiro):
à BCAA em 10% até 2030
Condicionalidade –
Regulamento (UE) n.º
1306/2013

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

PFA: GPP
Promover a difusão, divulgação de
informações e de conhecimentos, e o
aconselhamento dos agricultores e
produtores florestais
AGF 3

» Aumentar em 25% o número de
E (financeiro):
serviços de aconselhamento agrícola e PDR 2020; PRODERAM
florestal, até 2020
2020; PRORURAL+ 2020;
Aconselhamento
agrícola e florestal –
Regulamento (UE) n.º
1306/2013

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

PFA: DGADR

AGF 4

Apoiar as explorações que cumpram as » Manutenção da área (ha) sujeita ao
regras do Pagamento Verde
compromisso Greening das
(Greening ), componente ambiental
explorações
dos pagamentos diretos do primeiro
pilar da Política Agrícola Comum (PAC
2014-2020)

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

Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Financiamento

PFA: GPP

AGF 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 (financeiro):
Água; Energia e clima;
PDR 2020; PRODERAM Resíduos; Biodiversidade
2020; PRORURAL+ 2020 e serviços dos
ecossistemas; Cidades e
PFA: GPP
Território;
Financiamento;
Fiscalidade; I&D&i

Refª

Iniciativa

Indicadores de sucesso

Enquadramento (E) e
Ponto Focal para o
Acompanhamento
(PFA)

Também relevante
para

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

» Número de projetos apoiados

E (políticas):
Estratégia Nacional das
» Número de produtos novos apoiados Florestas (ENF)

Energia e clima;
Indústria
transformadora e
extrativa; Resíduos;
E (financeiro):
Mobilidade e
PDR 2020; PRODERAM Transportes, Cidades e
2020; PRORURAL+ 2020 Território: Fiscalidade;
Financiamento; I&D&I
PFA: ICNF, GPP

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

AGF 6

E (financeiro):
PDR 2020; PRODERAM
2020; PRORURAL+ 2020

AGF 7

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

PFA: GPP
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

AGF 8 *

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

PFA: ICNF, GPP, DGADR

Promover a certificação da gestão
florestal sustentável, apoiando a
adaptação das explorações e das
empresas às exigências ambientais, de
segurança e prevenção de riscos
AGF 9

AGF 10

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

E (políticas): ENF

Energia e clima;
Indústria
E (financeiro):
transformadora e
PDR 2020; PRODERAM extrativa; Resíduos;
2020; PRORURAL+ 2020; Biodiversidade e
Fundo Florestal
serviços dos
ecossistemas;
Permanente (FFP)
Informação e
participação;
PFA: ICNF
Financiamento;
Fiscalidade; I&D&i

Promover as ZIF - Zonas de Intervenção » Aumento de 20% no número de
E (políticas): Estratégia
Florestal
aderentes às ZIF até 2020
Nacional das Florestas
» Aumentar a área florestal inscrita em (ENF)
ZIF em 30% até 2020
E (financeiro): FFP, PDR
2020
PFA: ICNF

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

Refª

Iniciativa

Indicadores de sucesso

Enquadramento (E) e
Ponto Focal para o
Acompanhamento
(PFA)

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

E (políticas): Estratégia
Nacional das Florestas
(ENF)

Melhorar a gestão florestal e a
produtividade dos povoamentos
florestais

» Aumento de 20% da área sujeita a
Planos de Gestão Florestal (PGF) até
2020

E (políticas): Estratégia
Nacional das Florestas
(ENF)

AGF 11

Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas; I&D&I;
» 10% em 2020 e 20% em 2030 das
Financiamento;
explorações florestais/ZIF
E (financeiro): PDR 2020; Fiscalidade
apresentarem mais do que um produto PRODERAM 2020;
de origem na exploração para
PRORURAL+ 2020
comercialização/ aproveitamento
económico
PFA: ICNF

» Área de povoamentos sujeitos a
melhoria produtiva (100 000 ha) até
2020

AGF 12

Também relevante
para

Energia e clima;
Resíduos; Biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas; Cidades e
E (financeiro): PDR 2020; território; I&D&I;
PRODERAM 2020;
Financiamento;
PRORURAL+ 2020
Fiscalidade
PFA: ICNF

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

AGF 13

E (políticas):
Estratégia Nacional das
Florestas (ENF);
Estratégia Nacional de
Compras Públicas
Ecológicas (ENCPE 2020)

Energia e clima;
Indústria
transformadora e
extrativa; Resíduos;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
» Número de contratos públicos com
E (financeiro): PDR 2020; Contratação pública;
critérios ecológicos face ao total
Financiamento;
contratado nas seguintes categorias de PRODERAM 2020;
PRORURAL+ 2020
Fiscalidade
produtos:
.Edifícios de escritório;
PFA: ICNF, APA/ESPAP
.Mobiliário;
.Painéis interiores;
.Papel de cópia e papel para usos
gráficos;
.Produtos alimentares e serviços de
catering.
» Aumento de 50%, entre 2010 e 2020,
do volume de madeira e outros
produtos florestais certificados
transacionados no mercado (FSC ou
PEFC)

» 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.

Refª

Iniciativa

Promover o modo de produção
agrícola biológico

Indicadores de sucesso

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

AGF 14 **

Enquadramento (E) e
Ponto Focal para o
Acompanhamento
(PFA)
E (políticas):
Regulamentos (UE) n.º
834/2007 e n.º
889/2008,
respetivamente do
Conselho e da Comissão;
Estratégia Nacional
Agricultura Biológica
(ENAB)

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

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

*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;
** meta em desenvolvimento para IS da AGF14 no enquadramento da ENAB e dos PDRs.

