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Com 8 pontos percentuais acima da média da UE 

PORTUGAL REFORÇA POSIÇÃO NA 
LIDERANÇA DA EXECUÇÃO DO PRODER  

 
 
A taxa de execução do PRODER atingiu agora os 95% e segundo dados recentes da 

Comissão Europeia, a taxa de execução em Portugal situa-se agora 8 pontos 

percentuais acima da taxa média europeia de execução (87%). Recorde-se que em 

2009 a taxa de execução em Portugal encontrava-se 10 pontos percentuais abaixo da 

média da União Europeia. Em 2013 passou para 4 pontos percentuais acima da 

média, e agora duplicou essa posição atingindo 8 pontos percentuais acima da 

média. Dos 28 Estados Membros, Portugal fica agora à frente de países como 

Espanha, Itália, França, Alemanha ou Holanda. Estes dados são sinais, primeiro da 

dinâmica que a agricultura portuguesa está a ter e segundo do grande empenho e 

qualidade dos técnicos da administração pública que fazem a análise das 

candidaturas e dos pedidos de pagamento.  

 

 

Segundo o Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque, presente na 

reunião de balanço do PRODER e do PDR 2020, com os técnicos envolvidos na análise 

das candidaturas onde entregou um louvor ao técnico que mais candidaturas 

analisou: “Estamos muito satisfeitos com a performance do Programa de 

Desenvolvimento Rural atual 2007-2013 (PRODER) e sobretudo dos nossos 

agricultores. Contamos atingir os 100% de execução do atual programa até ao 

verão, prosseguindo depois em exclusividade com a execução do PDR 2020. 

Portugal reforça a sua posição na liderança da execução dos fundos 

comunitários, e isto, reflete-se na modernização da nossa agricultura. Estes 

resultados só são possíveis com o empenho dos técnicos dos vários serviços do 

MAM que fazem a análise dos candidaturas e de forma a agradecer este 

empenho tive muito gosto em atribuir um louvor ao técnico que mais se 

destacou no exercício destas funções. É de extrema importância que o trabalho 
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das pessoas envolvidas seja valorizado, só assim existirá motivação para 

continuar o bom desempenho.” 

 

A reunião interna organizada pela AG PDR 2020 reuniu os técnicos dos vários serviços 

do Ministério da Agricultura e do Mar envolvidos diretamente na análise de 

candidaturas e pedidos de pagamento. Nesta reunião de balanço e perspectivas dos 

programas, o Secretário de Estado da Agricultura atribuiu um louvor público ao 

técnico que analisou o maior número de candidaturas em 2014. O técnico em causa, 

Carlos Ponteira exerce funções na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

e analisou desde o início do PRODER um total de 1334 candidaturas. 
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