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I. As propostas de reforma da PAC para o pós-2020
1. Um orçamento agrícola mais restritivo mas mais flexível

2. Um novo modelo de organização e gestão da PAC mais descentralizado, com maior subsidiariedade 

e mais orientado para os resultados 

3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente 

e as alterações climáticas

4. Uma nova arquitetura verde mais coerente

5. Medidas de gestão de riscos e de estabilização de rendimentos cujo alcance depende de cada EM

8/2/2019 5º Encontro Técnico de Produção de Leite

→ Um orçamento total e um orçamento agrícola da UE mais restritivos por causa do Brexit e das novas prioridades (segurança,

defesa, etc..)

→ Em relação ao orçamento agrícola importa sublinhar, no caso português:

• +4,8% para os PDP, em consequência do processo de convergência externa (-1,1% para a UE-27);

• -14,9% para o DR em consequência do Brexit e das nova prioridades da UE (-17,1 para a UE-27);

• um impacto global na agricultura portuguesa, mais negativo do que, em média, no da UE-27, porque a percentagem do DR

no total é, respectivamente, de 25 e de 50%;

• as restrições orçamentais poderão vir a ser, ainda, mais significativas se a taxa de cofinanciamento passar de 85 para 70%;

• em contrapartida, as propostas da CE preveem a possibilidade dos EM transferirem 15% das verbas do 1º para o 2º Pilares e

vice-versa, o que constitui uma maior flexibilidade.
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I.1. Um orçamento agrícola mais restritivo mas mais flexível
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I.1. Um orçamento agrícola mais restritivo mas mais flexível
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I.1. Um orçamento agrícola mais restritivo mas mais flexível
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entre o nível actual e 90% da média será coberto em 50% nos 6 anos seguintes.

Fonte: : EC-DG AGRI
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I.1. Um orçamento agrícola mais restritivo mas mais flexível

Composição dos Pagamentos Diretos e Desenvolvimento Rural por Estado-
Membro (%) (2014-20)
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Pagamentos Diretos Desenvolvimento Rural Fonte: GPP, Junho 2018
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→ A aplicação da PAC no período pós-2020, vai ter como principal novidade um novo modelo de organização e gestão, com o qual se

pretende alcançar uma maior subsidiariedade, simplificação e orientação para os resultados, o que irá implicar a definição por cada

EM da UE de um Plano Estratégico da PAC (PEPAC), que:

• respeite os objectivos gerais e específicos estabelecidos pela UE:
• abranja as medidas de política do 1º e do 2º Pilar, sendo, portanto, mais abrangente de que os actuais PDR, mas menos

complexos que estes;
• exprima as opções que cada EM considere serem as mais adequadas para o futuro das respectivas agriculturas e mundo rural;
• Integre o quadro de cumprimentos e de controlo aplicáveis aos beneficiários;
• que será sujeito a uma aprovação, monitorização e avaliação por parte da CE.

8

I. 2. Um novo modelo de organização e gestão da PAC mais descentralizado, com maior subsidiariedade e mais orientado 

para os resultados 
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I. 2. Um novo modelo de organização e gestão da PAC mais descentralizado, com maior subsidiariedade e mais orientado 
para os resultados 

Fonte: GPP, Junho 2018
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Intervenções Setoriais

NOVO MODELO DE GESTÃO RUMO A UMA PAC MAIS SIMPLES

QUADRO DE CUMPRIMENTO E 
DE CONTROLO APLICÁVEL AOS 

BENEFICIÁRIOS

CADA ESTADO-MEMBRO ESTABELECE O SEU 
PLANO ESTRATÉGICO DA PAC 

UE FIXA PARÂMETROS DE BASE DA POLÍTICA – Objetivos Gerais e Específicos

MAIOR SUBSIDARIEDADE 
DOS EM

COMISSÃO APROVA, MONITORIZA E AVALIA O 
DESEMPENHO DOS PLANOS ESTRATÉGICOS

MAIOR ORIENTAÇÃO 
PARA OS RESULTADOS

MAIOR SIMPLIFICAÇÃO
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I. 2. Um novo modelo de organização e gestão da PAC mais descentralizado, com maior subsidiariedade e mais orientado 
para os resultados 

Objetivos gerais

PROMOVER UM SETOR 
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Modernizar o sector através da promoção do conhecimento, inovação e digitalizaçãoModernizar o sector através da promoção do conhecimento, inovação e digitalização

Rendimento e resiliência

Competitividade e orientação mercado 

Cadeia de valor 

Alterações climáticas e energia sustentável

Gestão eficiente dos recursos 

Biodiversidade e paisagem

Renovação geracional

Sustentabilidade das zonas rurais

Alimentação e saúde

Objetivos Específicos 
Plano Estratégico PAC

Fonte: GPP, Junho 2018
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas
Redução de todos os PD (acima de 60 000 EUR 
e capping aos 100 000 EUR) 

Pagamento complementar
aos jovens agricultores

• Pagamento adicional por hectare
• Para jovens agricultores que se instalam pela primeira 

vez

Eco regimes

• Para práticas benéficas para o ambiente e clima
• Requisitos e montante por hectare a ser 

determinado pelo EM

• Vasto número de setores (novo: produtos não alimentares com potencial para substituir material fóssil na 
bioeconomia)

• Até 10% (+ 2% proteaginosas) do envelope PD
• Exceção EM com nível pagamentos apoio associado superior a 10%

Apoio Associado

Regime de Pagamento Base ao Rendimento
• Se Direitos ao pagamento:

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

 Valor máximo de direito ao pagamento

• Pagamento por hectare elegível  
• Possibilidade de diferenciação por grupos de territórios 

com condições agronómicas ou socioeconómicas 
semelhantes

• Requisitos mínimos (dimensão mínima da exploração)

Pagamento pequenos 
agricultores

• Pagamento forfetário,  a ser 
determinado pelo EM

• Substitui todos os PD

• Opcional para agricultores

• Pagamento adicional por hectare
• Valor não excede a média nacional
• Valor(es) por hectare, escalões de hectares e número máximo de hectares (a ser determinado pelo EM)

Pagamento Complementar Redistributivo 

Para DR e/ou para PD (prioridade para 
pagamento complementar redistributivo) 

Fonte: GPP, Junho 2018
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→ Um futuro sistema de PDP do 1º Pilar mais equitativo do que o actual:

• exige uma maior convergência interna (75% da média nacional como meta mínima do PB);

• torna obrigatório o pagamento redistributivo, o que lhe deverá dar uma maior eficácia;

• torna obrigatório o capping com valores máximos mais limitativos.
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas

Novo Regime de Pagamento Base ao Rendimento: obrigatório para o EM 

→ Pagamento anual desligado.

→ Pagamento uniforme, ou em alternativa diferenciado por regiões de acordo com condições socioeconómicas ou
agronómicas similares.

→ Regime de direitos (continuidade de convergência interna progressiva - mínimo de 75% do valor médio/ha
em 2026; possibilidade de travão às perdas máx. de 30% desde que se verifique principio anterior).

→ Reserva nacional – priorização de jovens e novos agricultores; possibilidade de definir outras situações. Atos
delegados para regras e acesso.

→ Determinação do valor do direito inicial – valores do RPB e do greening em 2020.

→ Estabelecimento de valor máximo do direito, até 2026.
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas

Pagamento Complementar Redistributivo: obrigatório para o EM

• Pagamento anual desligado complementar ao apoio base ao rendimento.

• Montante/ha não pode exceder o montante médio de PD por ha.

• Atribuir de forma degressiva, por escalões de área. 

• Nº máximo de hectares ativados com direitos de pagamento base.
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas

Redução de pagamentos (Capping): obrigatório

→ A aplicar ao montante de pagamentos diretos, após desconto de salários efetivamente pagos e salários atribuídos por declaração UTA
por parte do beneficiário:

• Redução de 25% para tranche de pagamentos diretos entre 60.000-75.000 €;
• Redução de 50% para tranche de pagamentos diretos entre 75.000-90.000 €;

• Redução de 90% para tranche de pagamentos diretos entre 90.000-100.000 €;
• Redução de 100% para tranche de pagamentos diretos superior a 100.000 €.

→ Montante apurado, por aplicação do capping, financia pagamento redistributivo e numa prioridade secundária outros regimes de apoio
desligados, e transferências para FEADER.
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→ Um futuro sistema de PDP mais orientado para o ambiente e as alterações climáticas:

• que, apesar de ter acabado com o “greening”, torna bastante mais exigentes as condicionalidades a respeitar

para quem é elegível para os diferentes PDP, nos quais ficam integradas as obrigações previstas no greening, para

além de muitas outras exigências;

• introduz um novo tipo de PDP designado por eco-regime de aplicação obrigatória por cada EM mas facultativo

para os respectivos agricultores.
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I.3. Um sistema de pagamentos directos do 1º Pilar mais equitativo e mais orientado para o ambiente e as alterações 

climáticas
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Nova Arquitetura Verde
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Arquitetura Verde Atual Futura Arquitetura Verde

Nova Condicionalidade Reforçada

Eco Regimes  
Pilar I

Regimes Clima/Ambiente
Pilar II

O
brigatório para 
agricultores

Voluntário para 
agricultores

Aumento de flexibilidade para ter em 
conta as condições locais

Fonte: GPP, Junho 2018
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I. 4. Uma nova arquitetura verde mais coerente

Condicionalidade - reforçada face à atualmente em vigor, sendo de destacar:

• Beneficiários da pequena agricultura sujeitos ao cumprimento da condicionalidade.

• Instrumento de Gestão de Nutrientes (EM tem de desenvolver App e obrigação dos beneficiários utilizarem).

• Rotação de culturas (em substituição da prática de diversificação do greening).

• Área de superfícies de interesse ecológico (em substituição prática greening).

• Proibição de conversão de PP em terra arável em toda a Rede Natura 2000.
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I. 4. Uma nova arquitetura verde mais coerente
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Eco-regimes: obrigatório para o EM, facultativo para agricultor

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

• EM define lista de práticas agrícolas que contribuam para os 3 objetivos específicos da PAC relacionados com o clima e o ambiente.

• Compromissos devem ir além da condicionalidade e de outros requisitos básicos.

• Maior flexibilidade no que se refere à definição das áreas elegíveis, que pode ser mais alargada do que a superfície agrícola.

• 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.

19

I. 4. Uma nova arquitetura verde mais coerente
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Compromissos ambientais, climáticos e outros 
• Obrigatórias para o Estado-Membro
• Medidas agroambiente e clima, Agricultura biológica e silvoambientais 
• Pagamento anual para períodos de compromisso plurianuais de 5 a 7 anos, podendo ser superior se justificado;
• Pagamentos por perda de rendimento e custos acrescidos por compromissos que vão além da baseline: 

condicionalidade, outros requisitos básicos, e diferentes dos estabelecidos nos eco-regimes dos pagamentos diretos;
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I. 4. Uma nova arquitetura verde mais coerente
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→ As medidas de gestão de riscos (seguros e fundos mutualistas) e de estabilização de rendimentos (IST)

• terão que obrigatoriamente constar das PEPAC de cada EM;

• continuarão a ser financiadas no contexto do 2º Pilar;

• obedecerão a critérios semelhantes aos que constam do Regulamento “Omnibus”.

→ Este tipo de medidas, representando um avanço em relação à situação actual, ficam, no entanto, aquém daquilo que seria, em meu

entender, necessário para assegurar uma maior estabilização dos rendimentos dos produtores agrícolas comunitários.

21

I. 5. Medidas de gestão de riscos e de estabilização de rendimentos cujo alcance depende de cada EM

8/2/2019 5º Encontro Técnico de Produção de Leite

Apoios aos instrumentos de gestão de risco

• Obrigatória Estado-Membro.

• Contribuição para prémios de seguro e fundos mutualistas (incluindo custos administrativos e capital 

inicial).

• Só elegíveis para agricultores genuínos e se os riscos estiverem fora do controlo do agricultor;

• Perdas mínimas de 20%.
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I. 5. Medidas de gestão de riscos e de estabilização de rendimentos cujo alcance depende de cada EM
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As propostas de reforma da PAC para o período 2021-27 constituem, em minha opinião, mais uma etapa da

evolução que as políticas agrícolas comunitárias têm vindo a sofrer ao longo das ultimas décadas e cujo

objectivo tem sido, no essencial, o de transformar agriculturas economicamente muito protegidas, em

agriculturas economicamente mais competitivas, ambientalmente mais sustentáveis e territorialmente

mais equilibradas.
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24

II. As explorações leiteiras de Portugal Continental 
no contexto da PAC pós-2020
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II. As explorações leiteiras de Portugal Continental no 
contexto da PAC pós-2020

1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

2. Aspectos mais relevantes do impacto da PAC pós 2020 nas explorações leiteiras de Portugal 

Continental

8/2/2019 5º Encontro Técnico de Produção de Leite
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

→ Por explorações leiteiras entendem-se todas aquelas explorações do Continente que beneficiam dos
apoios do IFAP e cuja orientação produtiva economicamente dominante é a produção de leite, as quais
correspondem à OTE – Bovinos de Leite

→ De acordo com os dados do IFAP-2017, referentes à totalidade das explorações agrícolas do Continente que
beneficiam dos pagamentos directos aos produtores, verifica-se, que:
• o número total das explorações leiteiras representa 1,7% do total das explorações agrícolas;
• as suas SAU e SPE representam, respectivamente, 1,3 e 1,4% do total do Continente, das quais a área

ocupada por culturas forrageiras temporárias e prados permanente representa 85% da respectiva SAU;
• o número total de animais pertencente às explorações leiteiras representa 13,8% do total das

explorações agrícolas que beneficiam dos pagamentos do IFAP, representando as vacas leiteiras 96% do
total do Continente;

• o n.º de vacas leiteiras distribui-se de fora relativamente semelhante pelas diferentes exploração
ocupadas de acordo com as diversas classes de dimensão do efectivo leiteiro.
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

Caracteristicas das Explorações Leiteiras 1) (I)

Valores % do total do 
Continente

N.º de Explorações leiteiras 2.841 1,7

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 45.652ha 1,3
Superfície Potencialmente Elegível (SPE) 44.054ha 1,4

Superfície com Culturas Temporárias e Permanentes (SCTP) 5.030ha 0,6
Superfície Forrageira Total (SFT) 38.754ha 1,6
N.º  de Vacas Leiteiras 141.512CN 96,0
Efectivo Animal Total 225.796CN 13,8
Classe de número de vacas leiteiras (%)

< 10 vacas 4,5
10 a 50 vacas 24,1
50 a 100 vacas 25,1
100 a 300 vacas 24,6
> 300 vacas 21,7
Total 100

1) Explorações agrícolas cuja orientação produtiva economicamente dominante é a 
produção de leite (OTE - Bovinos de leite)

Fonte: IFAP 2017
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

→ No que diz respeito aos principais resultados económicos das explorações leiteiras em 2017, importa realçar
que:
• o VPP que correspondia às explorações leiteiras representava 11,1% do total do Continente, enquanto

que o VAB a preços no produtor representava, apenas, 6,4%;
• o total dos pagamentos directos aos produtores de que, em 2017, as explorações leiteiras beneficiaram

representou 5% do total dos das explorações agrícolas do Continente, percentagem esta que foi
superior no caso dos PDP do 1º Pilar (7%) do que no dos PDP do 2º Pilar (0,7%);

27
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

Caracteristicas das Explorações Leiteiras 1) (II)

Valores % do total do 
Continente

Valor da Produção Padrão (VPP) 444.452 x 103€ 11,1
Valor acrescentado bruto a preços no produtor (VABPProd)2) 92.358 x 103€ 6,4
Pagamentos Directos aos Produtores do 1º Pilar 40.268 x 103€ 7,0

Pagamento Base + Pagamento Verde (PBV) 28.120 x 103€ 6,0
Pagamentos Ligados à Produção (PLP) 12.148 x 103€ 11,0

Pagamentos Directos aos Produtores do 2º Pilar 1.958 x 103€ 0,7
Medidas Agro-Ambientais (MAA) 659 x 103€ 0,4
Medidas Zonas Desfavorecidas (MZD) 1.299 x 103€ 1,2

Total dos pagamentos Directos do 1º e 2º Pilares 42.220 x 103€ 5,0

1) Explorações agrícolas cuja orientação produtiva economicamente dominante é a produção de leite (OTE -
Bovinos de leite)

2) Estimativas da AGROGES baseadas nos dados do IFAP e da RICA

Fonte: IFAP 2017
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

→ As explorações leiteiras do Continente, apesar de terem, em 2017, uma dimensão média (16 ha) inferior à do
conjunto das explorações agrícolas beneficiadas pelos pagamentos IFAP (21 ha), apresentavam um conjunto
de indicadores económicos muito mais favoráveis do que a média do Continente e uma menor
dependência em relação às ajudas directas.

→ Neste contexto, vale a pena realçar os seguintes indicadores:
• o VPP por exploração que era, em 2017, cerca de 6,5 vezes superior nas explorações leiteiras, relação

esta que era de 6 vezes no caso da RBE por exploração;
• o VABPprod que era, em 2017, cerca de 3,7 vezes superior nas explorações leiteiras, relação esta que era

ligeiramente inferior no caso do VABcf (3,4 vezes);
• PDP do 1º Pilar por exploração cerca de 4,2 vezes superiores nas explorações leiteiras, relação esta que

ultrapassa as 5 vezes no caso dos PDP do 1º Pilar por ha de SAU;
• PDP do 2º Pilar por exploração e por ha de SAU inferiores à média do Continente de, respectivamente,

2,3 e 1,8 vezes;
• uma dependência dos PDP por parte das explorações leiteiras inferior à média nacional, tanto o que se

refere à percentagem de PDP na RBE (8,7% em vez de 17,5%), como no que diz respeito à percentagem
do PDP no VABcf (31,4% em vez de 36,9%).
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

Caracteristicas das Explorações Leiteiras 1) (III)

Explorações 
leiteiras

Explorações agrícolas 
totais

SAU por exploração (ha) 16 21
VPP por exploração (103€) 156 24
VAB Pprod por exploração  (103€) 33 9
RBE2) por exploração (103€) 171 29
VABcf por exploração  (103€) 47 14
Total dos PDP do 1º Pilar por exploração (€) 14174 3403
Total dos PDP do 1º Pilar por ha  (€) 882 166
Total dos PDP do 2º Pilar por exploração (€) 689 1586
Total dos PDP do 2º Pilar por ha  (€) 43 77
PDP do 1º e 2o Pilares em % do RBE 8,7 17,5
PDP do 1º e 2º Pilares em % do VABcf 31,4 36,9

1) Explorações agrícolas cuja orientação produtiva economicamente dominante é a produção 
de leite (OTE - Bovinos de leite)

2) RBE = VPP + PDP do 1º e do 2º Pilares
3) VABcf = VABPprod + PDP do 1º e 2º Pilares

Fonte: IFAP 2017
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

→ Com base nos dados do IFAP e a RICA, a AGRO.GES tem procedido à análise da viabilidade económica das
explorações agrícolas de Portugal Continental, da qual é possível estabelecer três diferentes categorias de
sistemas de produção agrícola:
• Economicamente viáveis e competitivos, quando a sua viabilidade económica não depende das

ajudas directas do 1ª Pilar de que beneficia;
• Economicamente viáveis mas não competitivos, quando a sua viabilidade económica depende das

ajudas directas do 1º Pilar de que beneficia;
• Economicamente não-viáveis, quando as ajudas directas do 1º Pilar de que beneficiam não são

suficientes para assegurar a sua viabilidade económica.

→ No que diz respeito às Explorações Leiteiras do Continente, a análise realizada permite-nos concluir que
para o sistema de preços e ajudas directas em vigor, o respectivo efectivo de vacas leiteiras, correspondia:
• 10% aos sistemas de produção economicamente viáveis e competitivos;
• 78% aos sistemas de produção economicamente viáveis mas não competitivos;
• 12% aos sistemas de produção economicamente não- viáveis.
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

→ Da análise comparativa dos PDP do 1º Pilar, de que beneficiam as explorações leiteiras e os outros grupos
de explorações agrícolas, pode-se concluir que os sistemas de produção de bovinos de leite, sendo aqueles
que beneficiavam, em 2017, do valor mais elevado de PDP do 1º Pilar por ha de SAU, ocupavam o 4º lugar
no “ranking dos valores de PDP do 1º Pilar por exploração.

→ No que diz respeito às MAA por exploração e por ha de SAU, as explorações leiteiras são das que menos
apoios receberam em 2017, situação esta que é um pouco mais favorável no que se refere às respectivas
MZD.
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental
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II.1. Principais características das explorações leiteiras de Portugal Continental

Fonte: GPP
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II.2. Aspectos mais relevantes do impacto da PAC pós 2020 nas explorações leiteiras de Portugal Continental

→ Na fase de negociações em que nos encontramos, tudo parece indicar que os aspectos mais relevantes dos
impactos sobre as Explorações Leiteiras da PAC pós-2020 irão estar relacionados com:
• o processo de convergência interna do PB;
• o “cappinng”.

→ Os dados de que disponho, neste momento, não me permitem tirar nenhuma conclusão em relação à
aplicação do “capping”, se bem que, em minha opinião, só muito marginalmente é que ele irá penalizar as
explorações leiteiras do Continente
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II.2. Aspectos mais relevantes do impacto da PAC pós 2020 nas explorações leiteiras de Portugal Continental

→ No que diz respeito ao processo de convergência interna já se dispõe dos resultados de uma primeira
estimativa do GPP sobre o seu potencial impacto, do qual se pode concluir que:

• a OTE - Bovinos de leite é uma das 7 que, entre as 19 OTE do Continente, irão ser penalizadas;
• se estima vir a ser de 6,7 M€ a redução esperada no valor das ajudas directas à OTE – Bovinos de Leite,

o que corresponde a uma redução de -24,6% do respectivo PB e -16,9% da totalidade dos PDP do 1º
Pilar.

→ Tomando como referência os valores médios referentes à Receita Bruta de Exploração (RBE) e ao Valor
Acrescentado Bruto a custo de factores (VABcf), pode-se estimar que a redução em causa no valor médio
dos PDP do 1º Pilar da OTE - Bovinos de Leite irá corresponder a decréscimos médios de:
• -1,4% da RBE;
• -5,1% do VABcf.

→ Importa, no entanto, realçar que estas reduções poderão vir a ser, na prática, menores, se se vier a optar por
uma regionalização do processo de convergência interno, ou seja, a possibilidade de se vir a proceder à
diferenciação deste processo por grupos de territórios com condições agronómicas ou sócio-económicas
semelhantes.
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II.2. Aspectos mais relevantes do impacto da PAC pós 2020 nas explorações leiteiras de Portugal Continental

Estimativa dos impactos da regra dos 75% por OTE com 0% para Ecoscheme, sem regionalização do Ecoscheme e 
sem capping
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