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Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia
aprova formalmente a PAC para 2014-2020

O Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia de 16 de dezembro de 2013 aprovou
formalmente os quatro Regulamentos básicos para a reforma da PAC, bem como as regras de
transição para 2014, fechando o ciclo de negociações.
Portugal conseguiu pela primeira vez no 1º pilar (pagamentos diretos) uma aproximação parcial
aos restantes Estados Membros, a ajuda média subirá dos atuais 186 euros/ha para os cerca de
200 euros/ha até 2020.
No 2º pilar (desenvolvimento rural) Portugal terá um orçamento a preços correntes de 4,057 mil
milhões de euros (inclui um envelope de 500 milhões de euros isento de cofinanciamento). Neste pilar destaca-se o apoio a novos regadios, os incentivos aos investimentos das Organizações
de Produtores e o sistema de seguros de colheita mais universal.
As opções nacionais estão já a ser formuladas, no 1º pilar foi feita uma consulta ao setor no passado dia 11 de dezembro. O novo regime de pagamentos diretos só entrará em vigor a partir de
janeiro de 2015. No 2º pilar foi realizado um Seminário designado por “Programa de Desenvolvimento Rural para 2014-2020 – consulta alargada” no dia 30 de outubro de 2013.
O Conselho de Ministros da Agricultura aprovou também o Regulamento de Transição para 2014
que vai permitir prolongar as medidas de investimento, as medidas agroambientais e as medidas
de apoio às zonas desfavorecidas, com as regras do atual PRODER mas já com orçamento do
novo quadro Comunitário.
Para saber mais consultar o Comunicado da Secretaria de Estado da Agricultura em
www.drapal.min-agricultura.pt

Seminário—“PDR 2014—2020 do Continente
Consulta Alargada”
A Secretaria de Estado da Agricultura e o Gabinete de Planeamento e Políticas realizaram no dia 30 de outubro de 2013, no Auditório principal do INIAV em Oeiras, um Seminário de consulta alargada sobre o Programa de Desenvolvimento Rural para 2014-2020.
Procederam à sessão de abertura a Senhora Ministra da Agricultura e do Mar e o Senhor
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. Os trabalhos foram conduzidos pelo
Senhor Secretário de Estado da Agricultura tendo sido apresentadas comunicações pelo
Diretor Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia sobre a
implementação da Política de Desenvolvimento Rural no contexto da Reforma da PAC,
pelo Diretor Geral dos Assuntos Europeus sobre o Acordo de Parceria dos Fundos Estruturais e pelo Diretor do Gabinete de Planeamento e Políticas sobre o Programa de Desenvolvimento Rural do continente, 2014-2020. Seguiu-se um espaço de debate.
A sessão foi encerrada pelos Senhores Secretários de Estado da Agricultura, das Florestas
e do Desenvolvimento Rural e da Alimentação e da Investigação Agroalimentar.
A documentação do Seminário pode ser consultada em www.gpp.pt , notícias em destaque.

Grupos Operacionais para a
Inovação no PDR 2014-2020
O futuro PDR 2014-2020 do Continente irá incluir
o apoio à constituição e funcionamento de Grupos Operacionais – parcerias constituídas por
entidades de natureza pública ou privada – que se proponham executar um Plano de
Ação visando a inovação, no quadro da Parceria Europeia para a Inovação (PEI) “Produtividade e Sustentabilidade Agrícola”.
Com este objetivo têm-se vindo a realizar várias iniciativas, das quais destacamos a sessão promovida pelo INIAV, subordinada ao tema “INIAV – Parcerias para a investigação e
inovação no âmbito da programação para o Desenvolvimento Rural 2014-2020”, que se
realizou no dia 7 de novembro de 2013 em Oeiras.
Nesta sessão foram apresentados pelos investigadores do INIAV dezasseis propostas de
Grupos Operacionais e convidadas as entidades presentes a integrar esses Grupos.
A DRAP Alentejo tem estado a equacionar a sua participação em Grupos Operacionais
com maior relevância para a agricultura da região Alentejo, tendo em consideração as
suas competências, conhecimento e recursos disponíveis.
Para saber mais consultar o sítio do www.inrb.pt

Seminário—“Gestão Integrada
do fósforo para controlo da
eutrofização das bacias hidrográficas: EUTROPHOS—O caso
da Bacia do Enxoé”
O INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária em colaboração com a Universidade de Évora, o IST – Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e a FCT - Fundação
para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior realizaram
no dia 28 de outubro de 2013 na Herdade da Abóbada da DRAP Alentejo um Seminário sobre a
gestão integrada do fósforo para controlo da eutrofização das bacias hidrográficas para o caso
da Bacia do Enxoé. Procedeu à sessão de abertura o Senhor Diretor Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo, Eng.º Francisco Murteira. No Seminário foram abordados temas relacionados
com a qualidade da água na albufeira do Enxoé, com as cargas afluentes à albufeira, com a erosão e dinâmica dos nutrientes da bacia e com a divulgação dos resultados do projeto.

Seminário - “Uso Sustentável de
Produtos Fitofarmacêuticos”

A DGAV—Direção Geral de Alimentação e Veterinária e
a DRAP Alentejo em colaboração com a DGADR, ANIPLA, GROQUIFAR, VALORFITO e a ASAE, realizaram um Seminário sobre o uso sustentável de
produtos fitofarmacêuticos que decorreu no dia 30 de outubro na Universidade de Évora.
Este Seminário teve como objetivo principal divulgar e debater, com agricultores e técnicos, o
Plano Nacional para o Uso Sustentável de Fitofármacos previsto na Lei n.º 26/2013, de 11 de
abril, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos
para uso profissional e define os procedimentos de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos. Esta Lei transpõe para o direito nacional a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível
comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas.
Para saber mais consultar o sítio da DGAV www.dgv.min-agricultura.pt

Dia Aberto na Herdade dos
Lameirões
A DRAP Alentejo com a colaboração da Universidade de Évora/ICAAM realizou no passado dia 8 de
novembro na Herdade dos Lameirões em Safara—Moura um Dia Aberto com a temática
“Colheita Mecânica em Olival Superintensivo de Variedades Portuguesas” (Azeiteira,
Cobrançosa, Cordovil de Serpa, Galega, Redondil, Verdeal e Arbequina).

Feira do Montado Portel / 2013
Realizou-se de 28 de novembro a 1 de dezembro a XIV Feira do Montado Portel 2013. A DRAP Alentejo
esteve presente no stand do Ministério da Agricultura e do Mar, da responsabilidade da Secretaria Geral,
em conjunto com o ICNF.
No âmbito da Feira realizaram-se, em conjunto, no dia 29 de novembro as X Jornadas Ibéricas do Montado, a Apresentação Pública do Livro Verde dos Montados, as XI Jornadas da Cabra Serpentina e as VII Jornadas do Porco Alentejano. Procederam à sessão de abertura o Presidente da Câmara de Portel, o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo e o Presidente da APCRS—Associação Portuguesa dos
Caprinicultores da Raça Serpentina.
O Livro Verde dos Montados, que contou com o apoio de várias entidades entre as quais a DRAP Alentejo, foi apresentado pela Diretora do ICAAM da Universidade de Évora, Professora Teresa Pinto Correia.
Para saber mais e aceder ao Livro Verde dos Montados consultar o sítio do ICAAM www.icaam.uevora.pt

RARRV—Regime de Apoio à Reconversão e
Reestruturação da Vinha
Encerrou no passado dia 3 de outubro de 2013 a campanha 2012/2013
do Regime de Apoio à Reconversão e Reestruturação da Vinha, também conhecido como o Novo Regime da Vinha.
Foram aprovados e executados na campanha 169 projetos, correspondentes a uma área total de 632 hectares, dos quais 607 (96%) correspondem a reestruturações, e um montante financeiro de 6,1 milhões de
euros. Para a próxima campanha 2013/2014 estão já aprovadas 167 candidaturas que correspondem a uma
área total de cerca 700 hectares.
Para saber mais consultar o sítio da DRAP Alentejo www.drapal.min-agricultura.pt
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