
 
 

- Página 1 de 16 - 
 
 

Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 23-27   
Versão de 05/11/21 

 
 

 

 

METODOLOGIA  

DA PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO: NOVEMBRO DE 2021 

 

 

Data da revisão: 25/11/21 

Nota 

O presente documento de trabalho em desenvolvimento tem como objetivo facilitar a elaboração do Plano Estratégico do PAC pós-2020. Dado 
que o objetivo deste documento é formar a base do contributo das partes interessadas na conceção das intervenções, os seus detalhes são ainda 
indicativos. O teor das intervenções poderá ser alterado tendo em conta recomendações dos Avaliadores independentes e do processo de 
consulta. 
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1. Objetivo da Priorização das Necessidades 

 

Para efeito da programação, do Plano Estratégico da Politica Agrícola Comum 2023-2027 (PEPAC) de Portugal, 
foram identificadas Necessidades. Estas Necessidades foram fundamentadas nas análises SWOT e 
Diagnósticos, produzidos para o efeito por cada Região NUTS I de Portugal, para cada um dos 9 Objetivos 
específicos (OE) e para o Objetivo Transversal (OT), previstos no PEPAC. A priorização destas Necessidades, é 
uma exigência do [artigo 96.º do Regulamento HRZ do PEPAC]. Esta priorização será avaliada pelo avaliador 
ex-ante do PEPAC, bem como será verificada pela Comissão para a aprovação do Plano. 

Para efeito da Priorização foi estabelecida uma metodologia de priorização das necessidades (ponto 2) que foi 
aplicada às Necessidades identificadas, para permitir a sua classificação em 3 níveis de prioridade (ponto 3):  

 Necessidades com prioridade +++ 
 Necessidades com prioridade ++ 
 Necessidades com prioridade + 

Partindo das Listas de Necessidades identificada pelas 3 Regiões NUTS I de Portugal (Continente, Região 
Autónoma dos Açores – RAA e Região Autónoma da Madeira – RAM), que foram colocadas a consulta pública 
no final de 2020, foi elaborada uma única lista que reflete a diversidade de cada região. Assim, foram 
identificadas a nível nacional 127 necessidades. Destas, 20 foram identificadas pelas 3 regiões- «Necessidades 
Nacionais»; 39 pela Região do Continente; 30 pela RAA e 38 pela RAM. 

Necessidades Nacionais 20 16% 

Necessidades Região Continente 39 31% 

Necessidades Região Autónoma dos Açores -RAA 30 24% 

Necessidades Região Autónoma da Madeira RAM 38 30% 

Total 127 100% 

Cada uma destas necessidades foi associada a um Objetivo Especifico/Transversal – Objetivo Principal- sendo 
que algumas necessidades, dada a sua múltipla valência, foram associadas a outros Objetivos de forma 
Complementar. Ou seja, cada necessidade está associada a um objetivo Especifico/Transversal principal, 
podendo ainda estar associada, de forma complementar, a outros objetivos Especifico/Transversal. Para cada 
Objetivo Especifico/Transversal Principal foram afetas: 

Objetivos Nacional Continente Açores Madeira Total 

OG1 

OE1 2 3 2 3 10 
OE2 1 8 5 4 18 
OE3 1 2 2 3 8 

OG2 

OE4 2 4 2 2 10 
OE5 2 4 1 6 13 
OE6 1 5 4 5 15 

OG3 

OE7 4 1 1 5 11 
OE8 2 5 7 4 18 
OE9 1 7 5 3 16 

OT 4 0 1 3 8 
Total 20 39 30 38 127 
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A metodologia aplicada para a priorização das necessidades implicou que nenhuma Necessidade identificada 
nos objetivos específicos deixará de ser contemplada: todas serão necessidades a que a lógica de intervenção 
deve atender. Recorde-se que a resposta às Necessidades, independentemente do seu nível de prioridade, 
pode vir tanto de intervenções do PEPAC como de outros tipos de intervenções (por exemplo, POSEI, 
regulamentares, legislativas, políticas nacionais, etc.). A metodologia também envolve a atribuição de um 
número limitado de pontos para obter uma priorização eficaz. 
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2. Metodologia de priorização 

A metodológica baseia-se em dois elementos principais: 

 Priorizar por Objetivos Gerais (OG):  
o Objetivo Geral 1- Promover um setor agrícola inteligente, resiliente e diversificado, de modo 

a garantir a segurança alimentar (OG1) 
o Objetivo Geral 2- Apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e 

contribuir para a consecução dos objetivos da união relacionados com o ambiente e o clima 
(OG2) 

o Objetivo Geral 3- Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais (OG3) 
 

Devido à natureza instrumental das necessidades relacionadas com o Objetivo Transversal - 
«Modernização do setor através da promoção e da partilha de conhecimentos, da inovação e da 
digitalização da agricultura e das zonas rurais» que serão catalisadoras das demais necessidades, a 
sua priorização não é considerada necessária.  

 
 Aplicar dentro de cada OG um método multicritério simples. Partindo da lista de Necessidades 

identificadas, a priorização por OG permite a comparação direta de necessidades da mesma natureza 
e para cuja resposta pode existir o mesmo conjunto de intervenções. Dentro de cada OG, é aplicada 
uma metodologia multicritério conforme 3 dimensões:  

o D1. Alinhamento com as Prioridades da União Europeia: Esta dimensão avalia cada 
necessidade com base nos compromissos assumidos com a União Europeia  
 Para avaliar esta dimensão relevam as Recomendações emitidas pela Comissão 

Europeia bem como o alinhamento da necessidade com o quadro de Indicadores de 
Resultado estabelecido pela regulamentação europeia. Tendo em consideração que 
o PEPAC vai ser avaliado pelos seus resultados, este último critério avalia a existência 
de capacidade para medir o progresso em relação a essa necessidade, 
principalmente devido à existência de um indicador de resultado diretamente 
relacionado com a necessidade.  

o D2. Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional: Esta dimensão avalia cada necessidade 
face à visão que sintetiza a estratégia nacional e a respetiva lógica de intervenção subjacente 
ao Plano Estratégico da PAC para Portugal: «Uma gestão ativa de todo o território baseada 
numa produção agrícola e florestal inovadora e sustentável» 
 Os critérios para avaliar as necessidades centram-se no alcance da necessidade em 

termos territoriais (Alcance territorial), no impacto que cada necessidade tem nos 
diferentes objetivos (valorizadas as necessidades que atendam a mais de um 
objetivo- Multivalência), bem como, a importância específica de cada necessidade 
para o Objetivo Geral em apreciação- Relevância. 

o D3. Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC: Esta dimensão avalia a 
aderência de cada necessidade face às preocupações dos destinatários desta política 
pública: sectoriais, ambientais, âmbito territorial- rural, consumidores; e outras 
preocupações demostradas no processo de consulta pública. 
 Para avaliar esta dimensão, as necessidades serão apreciadas face aos contributos 

apresentados no âmbito da 1ª fase do Processo de Consulta alargada1.   

                                                           
1 Foram rececionados, na 1ª fase do Processo de Consulta alargada (17 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021), 68 contributos 
diferenciando-se em particulares e entidades:  

 Setoriais (são as que prevalecem em número de contributos, apresentando em geral um caracter associativo/cooperativo, que pode 
abranger a área dos meios de produção agrícolas/serviços agrícolas (e.g. IACA, Anipla, Agrogarante, RurisDesenvolvimento), a área 
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Atendendo ao trabalho a montante - diagnósticos e SWOT de cada Objetivo Especifico do PEPAC- que permitiu 
a definição de cada necessidade, foi dado um maior peso à Dimensão «D2. Alinhamento com a Visão da 
Estratégia Nacional» bem como ao critério «Relevância» que valoriza a importância específica de cada 
necessidade para o Objetivo Geral em apreciação.  

Dimensão Pond. Critério Pond. 
D1. Alinhamento com as 
Prioridades da União 
Europeia 

25% 
Cr.1.1 Recomendações COM 50% 
Cr.1.2 Indicadores 50% 

D2. Alinhamento com a 
Visão da Estratégia 
Nacional 

50% 
Cr.2.1 Alcance territorial 25% 
Cr.2.2 Multivalência 25% 
Cr.2.3 Relevância  50% 

D3. Alinhamento com os 
destinatários/interessados 
do PEPAC 

25% Cr.3.1 
Aderência às preocupações 
dos destinatários do PEPAC 

 
100% 

 
Para cada critério, cada Necessidade foi pontuada com 3 se a prioridade for alta, 2 se a prioridade for média 
e 1 se a prioridade for baixa. Para os critérios avaliados com 1 não foi elaborada uma justificação.  

O número máximo de pontos a serem atribuídos em cada critério é igual ao número de Necessidades 
identificadas multiplicado por 2. Desta forma, garante-se que o exercício realmente prioriza, evitando atribuir 
notas altas a tudo, visto que isso não permitiria a priorização.  

Desta forma, as necessidades são priorizadas de acordo com sua pontuação em 3 grupos:  

 Necessidades com prioridade +++: necessidades com um valor total igual ou superior a «2» 
 Necessidades com prioridade ++: necessidades com um valor total igual ou superior a «1,5» 
 Necessidades com prioridade +: necessidades com um valor total inferior a «1,5» 
 

  

                                                           
do setor agrícola geral (e.g. CAP, CNA, Confagri, Agrobio) ou específica setorial (e.g. Casa do Azeite, Anpromis, Apimar, Fenalac) ou 
regional (e.g. Cooperativa agrícola de Vila do Conde), a área da promoção e comercialização de produtos agrícolas / agroalimentares 
(e.g. Associação Portuguesa de Vinhos do Porto), ligadas à investigação/inovação/transferência de conhecimento (e.g. PORVID, 
APOSOLO, Centro de Competências da Caprinicultura) ou as entidades ligadas ao setor florestal (e.g., UNAC, Centro Pinus, Forestis, 
CELPA); 

 Ambientais (e.g. Coligação C6, Zero, Plataforma Transgénicos Fora);  
 Integradas na administração pública central, local ou regional (e.g. integradas no Ministério da Agricultura, como as DRAP Algarve 

e DRAP Norte; Outros Ministérios, como o Ministério da Economia; Municípios, como a Câmara Municipal de Cantanhede; Governo 
regional dos Açores): 

 Ligadas ao desenvolvimento local (e.g. Federação A Minha Terra, IDARN, CCDR Norte) ou outras (e.g. grupos políticos, como o PS 
da RAM e Ordens/Sindicatos). 

 



 
 

- Página 7 de 16 - 
 
 

Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 23-27   
Versão de 05/11/21 

 
3. Priorização das Necessidades identificadas 

Como resultado da aplicação da metodologia, proposta no ponto anterior, a distribuição das necessidades 
identificadas, por nível de Priorização, é a seguinte:  

Objetivos 
Gerais 

Necessidades com 
prioridade +++ 

Necessidades com 
prioridade ++ 

Necessidades com 
prioridade + 

 Total # Códigos das 
necessidades 

# Códigos das 
necessidades 

# Códigos das 
necessidades 

OG1 36 8 PTOE1N1; PTOE1N2; 
PTOE2N1; PTOE3N1;  
COE1N1; COE1N3; 
MOE1N2; MOE2N3. 
 

12 COE1N5; COE2N1; 
COE2N4; COE2N5; 
COE2N6; COE2N7; 
COE3N2; COE3N3; 
AOE1N1; AOE2N3; 
MOE2N1; MOE3N4. 

16 COE2N3; COE2N8; 
COE2N9; AOE1N4; 
AOE2N1; AOE2N2; 
AOE2N4; AOE2N5; 
AOE3N2; AOE3N3; 
MOE1N4; MOE1N5; 
MOE2N4; MOE2N5; 
MOE3N2; MOE3N3. 

OG2  
 
 

38 18 PTOE4N1; PTOE5N1; 
PTOE5N2; COE4N1; 
COE4N3; COE4N5; 
COE5N1; COE6N4; 
COE6N5; AOE4N1; 
AOE4N2; MOE4N2; 
MOE4N3; MOE5N1; 
MOE5N6; MOE6N1; 
MOE6N2; MOE6N5. 

13 PTOE4N2; TOE6N1; 
COE5N3; COE5N4; 
COE5N5; AOE5N3; 
AOE6N1; AOE6N3; 
MOE5N7; MOE5N8; 
MOE5N2; MOE5N5; 
MOE6N6. 

7 COE4N2; COE6N2; 
COE6N3; COE6N6; 
AOE6N2; AOE6N5; 
MOE6N4. 

OG3 45 11 PTOE7N1; PTOE7N4; 
PTOE8N1; PTOE8N2; 
COE7N5; COE8N1; 
COE8N5; AOE9N1; 
MOE7N1; MOE7N7; 
MOE8N5 
 

20 PTOE7N2; PTOE7N3; 
COE8N6; COE8N7; 
COE9N1; COE9N2; 
COE9N3; COE9N5; 
AOE7N5; AOE8N1; 
AOE8N8; AOE9N2; 
AOE9N4; AOE9N6; 
MOE7N8: MOE8N1; 
MOE8N2; MOE8N3; 
MOE9N1; MOE9N2. 

14 PTOE9N1; COE8N2; 
COE9N6; COE9N7; 
COE9N8; AOE8N2; 
AOE8N4; AOE8N6; 
AOE8N7; AOE8N9; 
AOE9N5; MOE7N9; 
MOE7N6; MOE9N3. 

Total 119 37  45  37  
 

Desta forma, para as seguintes Necessidades identificadas foi dada a prioridade máxima (+++):  

 Objetivo Geral 1- Promover um setor agrícola inteligente, resiliente e diversificado, de modo a garantir a 
segurança alimentar 

o PTOE1N1 - Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade face ao resto da economia 
o PTOE1N2 - Reforçar a prevenção, gestão de riscos e catástrofes (incluindo o restabelecimento do potencial 

produtivo) 
o PTOE2N1 - Criar e melhorar infraestruturas coletivas (ex: regadio, abastecimento de água, acessos, 

eletrificação, banda larga, redes proteção das florestas) 
o PTOE3N1 - Promover a organização da produção 
o COE1N1 - Manter a atividade agrícola assegurando a gestão da superfície agroflorestal, sem quedas 

acentuadas a nível regional 
o COE1N3 - Ter níveis mínimos de abastecimento nos principais bens alimentares 
o MOE1N2 - Apoio à manutenção e reforço das condições de produção que permitem a viabilização da 

atividade agrícola na Região, incluindo a modernização das explorações e a disponibilização de 
infraestruturas de suporte à atividade 

o MOE2N3 - Apoio ao investimento nas explorações agrícolas, incluindo a promoção da adoção de tecnologia 
e digitalização 
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 Objetivo Geral 2- Apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e contribuir para 
a consecução dos objetivos da união relacionados com o ambiente e o clima  

o PTOE4N1 - Aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e florestais aos impactos adversos 
das alterações climáticas, designadamente de eventos climáticos extremos. 

o PTOE5N1 - Melhorar a qualidade da água superficiais e subterrâneas com prioridade nas zonas sujeitas a 
maior pressão. 

o PTOE5N2 - Apoiar os agricultores na adoção de modos de produção sustentáveis, com destaque para a 
agricultura biológica. 

o COE4N1 - Mitigar as emissões de GEE  
o COE4N3 - Aumentar a capacidade de armazenagem de carbono atmosférico e melhorar o teor de matéria 

orgânica no solo. 
o COE4N5 - Aumentar a produção de energia renovável pelo setor e sua utilização no contexto de melhoria 

da sustentabilidade energética das explorações agrícolas, florestais e da agroindústria. 
o COE5N1 - Melhorar a gestão dos recursos hídricos através de uma adequada disponibilização e utilização 

dos mesmos com enfoque nas áreas mais sujeitas a stress hídrico. 
o COE6N4 - Melhorar os habitats associados aos sistemas agrícolas e florestais para promover o estado de 

conservação dos valores naturais de biodiversidade 
o COE6N5 - Contrariar o abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos sistemas agro-silvo-pastoris 

de alto valor em termos de biodiversidade, bem como preservar paisagens agrícolas tradicionais. 
o AOE4N1 - Reduzir as emissões de GEE 
o AOE4N2 - Aumentar o sequestro de carbono no solo, através da racionalização do uso de fertilizantes e do 

aumento e melhoria do potencial produtivo da floresta 
o MOE4N2 - Manutenção e reforço das características e extensão da floresta regional de forma a assegurar o 

sequestro e armazenamento de carbono, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas. 
o MOE4N3 - Reforço dos sistemas de gestão e armazenamento de água, de forma a contribuir para minimizar 

os efeitos esperados das alterações climáticas na Região, relativos ao aumento da temperatura e redução 
da precipitação. 

o MOE5N1 - Redução das perdas na distribuição de água para regadio. 
o MOE5N6 - Melhoria dos níveis de matéria orgânica do solo, particularmente em Porto Santo. 
o MOE6N1 - Evitar o abandono de áreas agrícolas e apoiar à manutenção dos elementos caracterizadores da 

paisagem agrícola tradicional humanizada. 
o MOE6N2 - Fomentar a florestação de áreas não agrícolas com espécies endémicas da paisagem regional, 

nomeadamente as integrantes da Laurissilva. 
o MOE6N5 - Investimento na floresta quanto à resiliência aos incêndios, ao seu combate e gestão, à 

recuperação dos ecossistemas e à erradicação de invasoras lenhosas exóticas 

 Objetivo Geral 3- Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais  

o PTOE7N1 - Facilitar o acesso à terra por parte dos jovens agricultores e novos agricultores  
o PTOE7N4 - Garantir apoio ao rendimento dos jovens agricultores nos primeiros anos de instalação, 

nomeadamente com vista à redução dos riscos do investimento 
o PTOE8N1 - Promover abordagens de desenvolvimento local integrado (incluindo serviços básicos às 

comunidades rurais). 
o PTOE8N2 - Incentivar a bioeconomia e economia circular 
o COE7N5 - Aumentar a atratividade das zonas rurais para a instalação de empresas, garantindo o acesso a 

serviços essenciais 
o COE8N1 - Apoiar a manutenção e desenvolvimento da pequena e média agricultura familiar e sua 

integração no mercado. 
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o COE8N5 - Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista económico e geradora 

de bens públicos ambientais/paisagem/lazer 
o AOE9N1 - Incentivar a implementação de medidas que visem reforçar e melhorar a segurança alimentar e 

a saúde, incluindo o uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos  
o MOE7N1 - Fomento da substituição de gerações e rejuvenescimento do tecido agrícola regional, associado 

ao aumento da formação dos agricultores e dos trabalhadores agrícolas. 
o MOE7N7 - Reforço dos serviços públicos e comunicações em meio rural de forma a incentivar a localização 

de pessoas e empresas. 
o MOE8N5 - Maior aproveitamento da biomassa e resíduos agrícolas e florestas e efluentes pecuários para a 

produção de energia 

 

De seguida são apresentadas as Listas das Necessidades com a classificação resultante da aplicação da 
metodologia, por cada Objetivo Geral. No anexo é apresentada a fundamentação da classificação de cada 
critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada.  

 Lista das Necessidades com a classificação resultante da aplicação da metodologia- OG1 
OE Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC Cr.1.1 Cr.1.2 Cr.2.1 Cr.2.2 Cr.2.3 Cr.3.1 valor 

total 
class. 

OE1 Melhorar o rendimento da agricultura e a sua 
atratividade face ao resto da economia COE1N2 AOE1N2 MOE1N1 PTOE1N1 3 2 3 2 3 1 2,25 +++ 

OE1 
Reforçar a prevenção, gestão de riscos e 
catástrofes (incluindo o restabelecimento do 
potencial produtivo) 

COE1N4 AOE1N3 MOE1N3 PTOE1N2 3 3 3 2 2 3 2,625 +++ 

OE2 

Criar e melhorar infraestruturas coletivas (ex: 
regadio, abastecimento de água, acessos, 
eletrificação, banda larga, redes proteção das 
florestas) 

COE2N2 AOE2N6 MOE2N2 PTOE2N1 2 2 3 3 3 3 2,75 +++ 

OE3 Promover a organização da produção COE3N1 AOE3N1 MOE3N1 PTOE3N1 1 3 3 3 3 1 2,25 +++ 

OE1 
Manter a atividade agrícola assegurando a  
gestão da  superfície agroflorestal, sem 
quedas acentuadas a nível regional 

COE1N1 
    

  3 3 1 1 3 3 2,5 +++ 

OE1 Ter níveis mínimos de abastecimento nos 
principais bens alimentares COE1N3 

    
  1 3 1 1 2 3 2 +++ 

OE1 Promover a diversificação de atividades 
económicas na exploração agrícola COE1N5 

    
  1 2 1 2 1 3 1,75 ++ 

OE2 Valorizar produtos de qualidade diferenciada COE2N1 
    

  1 1 1 2 1 3 1,625 ++ 

OE2 Melhorar a disponibilização de mão-de-obra 
agrícola.  COE2N3 

    
  1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE2 

Otimizar os custos de produção 
nomeadamente através da melhoria da 
eficiência na utilização de fatores de 
produção. 

COE2N4 

    

  2 1 1 2 3 1 1,75 ++ 

OE2 Facilitar o acesso à terra por parte dos 
agricultores. COE2N5 

    
  1 1 1 2 1 3 1,625 ++ 

OE2 
Melhorar o acesso ao financiamento por 
parte dos agricultores e outros agentes da 
cadeia de valor. 

COE2N6 
    

  1 1 1 2 2 3 1,875 ++ 

OE2 Promover e divulgar os produtos agrícolas 
nacionais no mercado interno e externo. COE2N7 

    
  1 1 1 2 1 3 1,625 ++ 
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OE Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC Cr.1.1 Cr.1.2 Cr.2.1 Cr.2.2 Cr.2.3 Cr.3.1 

valor 
total class. 

OE2 
Redução de custos de contexto 
nomeadamente no que se refere a processos 
de licenciamento.  

COE2N8 
    

  1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE2 Melhorar a disponibilização de prestadores 
de serviços agrícolas  COE2N9 

    
  1 1 1 2 2 1 1,375 + 

OE3 
Promover a cooperação vertical entre os 
vários intervenientes da cadeia de 
abastecimento alimentar 

COE3N2 
    

  1 2 1 2 1 3 1,75 ++ 

OE3 Promover relações comerciais justas e 
equilibradas ao longo da cadeia alimentar COE3N3 

    
  1 1 1 2 1 3 1,625 ++ 

OE1 
Apoiar o desenvolvimento da agricultura 
familiar e a manutenção da atividade agrícola 
em toda a Região   

AOE1N1 
  

  1 2 1 1 1 3 1,625 ++ 

OE1 Reforçar a diversificação na produção 
agrícola   

AOE1N4 
  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE2 

Promover a valorização dos produtos 
regionais de qualidade e diferenciados e a 
sua notoriedade nos mercados nacionais e 
internacionais   

AOE2N1 

  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE2 

Promover a redução dos custos de produção, 
melhorando a utilização dos fatores de 
produção e as condições de financiamento 
aos agricultores   

AOE2N2 

  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE2 Promover o investimento em modernização e 
novas tecnologias na cadeia de valor   

AOE2N3 
  

  1 1 1 1 3 1 1,5 ++ 

OE2 

Garantir a sustentabilidade económica das 
explorações agrícolas, quer por via da 
melhoria da gestão dos fatores de produção, 
quer pela estratégia de diversificação do 
produto ou de aposta em produtos 
diferenciados de maior valor acrescentado   

AOE2N4 

  

  3 2 1 1 1 1 1,375 + 

OE2 

Incrementar os apoios à produção de 
produtos regionais (carnes, leite e derivados, 
frutas e produtos hortícolas, mel, vinhos, 
entre outros)   

AOE2N5 

  

  1 3 1 1 1 1 1,25 + 

OE3 
Fomentar uma maior proximidade entre a 
produção e o consumidor, incentivando a 
criação de cadeias curtas   

AOE3N2 
  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE3 Compensar os sobrecustos de produção e 
dos transportes   

AOE3N3 
  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE1 

Apoio à manutenção e reforço das condições 
de produção que permitem a viabilização da 
actividade agrícola na Região, incluindo a 
modernização das explorações e a 
disponibilização de infraestruturas de 
suporte à actividade     

MOE1N2   3 3 1 2 3 1 2,125 +++ 

OE1 
Criação de condições para o surgimento de 
serviços de gestão e substituição nas 
explorações agrícolas;     

MOE1N4   1 1 1 3 1 1 1,25 + 

OE1 Promoção da diversificação das produções 
agrícolas.     

MOE1N5   1 2 1 2 1 1 1,25 + 

OE2 Aumento da produtividade dos factores e da 
escala de produção, em área e valor;     

MOE2N1   2 2 1 2 2 1 1,625 ++ 

OE2 
Apoio ao investimento nas explorações 
agrícolas, incluindo a promoção da adopção 
de tecnologia e digitalização     

MOE2N3   2 3 1 3 3 1 2,125 +++ 

OE2 
Maior dinamização da procura de canais de 
escoamento a nível regional e na 
expedição/exportação;     

MOE2N4   1 2 1 2 1 1 1,25 + 
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OE2 
Maior capacidade de organização e 
associativismo e maior grau de inovação da 
produção     

MOE2N5   1 3 1 2 1 1 1,375 + 

OE3 

Reforço da articulação dos diversos 
instrumentos de política, nomeadamente o 
POSEI-MAPL e POSEI-REA para assegurar que 
são cobertas as necessidades de consumo 
sem pôr em causa o desenvolvimento das 
produções locais.     

MOE3N2   1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE3 

Reforço dos mecanismos de promoção de 
produtos agrícolas e agroindustriais da 
Região (frutas, hortícolas e flores, vinho, rum, 
mel, requeijão) na Região e no exterior, de 
forma a potenciar o seu consumo, 
conseguindo maior escoamento e valorização 
destes produtos.     

MOE3N3   1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE3 Investimento contínuo na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas.     

MOE3N4   2 2 1 2 3 1 1,875 ++ 

 

 Lista das Necessidades com a classificação resultante da aplicação da metodologia - OG2 

OE Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC Cr.1.1 Cr.1.2 Cr.2.1 Cr.2.2 Cr.2.3 Cr.3.1 valor 
total 

class. 

OE4 

Aumentar a resiliência dos sistemas de 
produção agrícolas e florestais aos impactos 
adversos das alterações climáticas, 
designadamente de eventos climáticos 
extremos. 

COE4N4 AOE4N3 MOE4N1 PTOE4N1 3 3 3 3 3 1 2,5 +++ 

OE4 
Melhorar a eficiência energética das 
explorações agrícolas e florestais e da 
agroindústria. 

COE4N6 AOE4N4 MOE4N4 PTOE4N2 1 1 3 3 2 1 1,75 ++ 

OE5 
Melhorar a qualidade da água superficiais e 
subterrâneas com prioridade nas zonas 
sujeitas a maior pressão. 

COE5N2 AOE5N1 MOE5N3 PTOE5N1 3 3 3 2 3 3 2,875 +++ 

OE5 
Apoiar os agricultores na adoção de modos 
de produção sustentáveis, com destaque para 
a agricultura biológica. 

COE5N6 AOE5N2 MOE5N4 PTOE5N2 3 2 3 3 2 3 2,625 +++ 

OE6 

Promover a biodiversidade doméstica através 
de uma gestão sustentável dos recursos 
genéticos animais, vegetais incluindo 
florestais 

COE6N1 AOE6N4 MOE6N3 PTOE6N1 1 1 3 3 1 1 1,5 ++ 

OE4 Mitigar as emissões de GEE  COE4N1       3 2 2 1 1 3 2 +++ 

OE4 Melhorar a gestão dos efluentes pecuários e 
promover a sua valorização. 

COE4N2 
    

  1 2 1 1 2 1 1,375 + 

OE4 
Aumentar a capacidade de armazenagem de 
carbono atmosférico e melhorar o teor de 
matéria orgânica no solo. 

COE4N3 
    

  3 3 1 1 3 3 2,5 +++ 

OE4 

Aumentar a produção de energia renovável 
pelo setor e sua utilização no contexto de 
melhoria da sustentabilidade energética das 
explorações agrícolas, florestais e da 
agroindústria. 

COE4N5 

    

  3 3 1 2 1 3 2,125 +++ 

OE5 

Melhorar a gestão dos recursos hídricos 
através de uma adequada disponibilização e 
utilização dos mesmos com enfoque nas 
áreas mais sujeitas a stress hídrico. 

COE5N1 

    

  3 2 1 2 2 3 2,25 +++ 

OE5 

Combater a degradação do solo agrícola e 
florestal, preservando e melhorando a sua 
fertilidade e minimizando processos de 
desertificação e erosão. 

COE5N3 

    

  1 3 1 2 2 1 1,625 ++ 
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OE5 

Melhorar a qualidade do ar através da 
redução das emissões de amoníaco (NH3) 
com enfoque na alteração de práticas e 
tecnologias, bem como pela redução da 
emissão de poluentes atmosféricos 
decorrentes de queimadas e da ocorrência de 
incêndios rurais. 

COE5N4 

    

  1 3 1 1 1 3 1,75 ++ 

OE5 

Melhorar a capacidade de resposta ao 
aumento da incidência e emergência de 
pragas e doenças num contexto da regulação 
de autorização de uso de pesticidas. 

COE5N5 

    

  1 3 1 2 2 1 1,625 ++ 

OE6 
Promover condições adequadas para a 
proteção dos polinizadores incluindo 
apicultura 

COE6N2 
    

  1 3 2 1 1 1 1,375 + 

OE6 Contrariar a dispersão de espécies invasoras 
lenhosas e não lenhosas 

COE6N3 
    

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE6 

Melhorar os habitats associados aos sistemas 
agrícolas e florestais para promover o estado 
de conservação dos valores naturais de 
biodiversidade 

COE6N4 

    

  3 2 1 2 2 3 2,25 +++ 

OE6 

Contrariar o abandono e melhorar a 
sustentabilidade ambiental dos sistemas 
agro-silvo-pastoris de alto valor em termos de 
biodiversidade, bem como preservar 
paisagens agrícolas tradicionais. 

COE6N5 

    

  1 1 1 2 3 3 2,125 +++ 

OE6 

Promover uma gestão multifuncional de 
espaços agrícolas e florestais, incluindo as 
atividades cinegéticas, no quadro da 
conservação de espécies da fauna selvagem 
em risco ou ameaçadas. 

COE6N6 

    

  1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE4 Reduzir as emissões de GEE   AOE4N1     3 2 2 1 1 3 2 +++ 

OE4 

Aumentar o sequestro de carbono no solo, 
através da racionalização do uso de 
fertilizantes e do aumento e melhoria do 
potencial produtivo da floresta   

AOE4N2 

  

  3 3 1 1 2 3 2,25 +++ 

OE5 Assegurar a sustentabilidade e gestão 
eficiente dos recursos naturais   

AOE5N3 
  

  1 1 1 1 3 1 1,5 ++ 

OE6 
Promover a biodiversidade, através de uma 
gestão sustentável dos recursos genéticos, 
animais, vegetais e florestais   

AOE6N1 
  

  3 2 1 1 2 1 1,625 ++ 

OE6 Promover condições adequadas aos 
polinizadores incluindo apicultura   

AOE6N2 
  

  1 3 2 1 1 1 1,375 + 

OE6 

Incentivar a formação e a prática de 
atividades agrícolas e florestais que reforcem 
a preservação das espécies endémicas e o 
combate à introdução e disseminação de 
espécies com carater invasor.    

AOE6N3 

  

  2 1 1 1 3 1 1,625 ++ 

OE6 
Promover a seleção e utilização de espécies 
vegetais autóctones e de espécies adaptadas 
às condições edafoclimáticas   

AOE6N5 
  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE4 

Manutenção e reforço das características e 
extensão da floresta regional de forma a 
assegurar o sequestro e armazenamento de 
carbono, contribuindo para mitigar os efeitos 
das alterações climáticas.     

MOE4N2   1 1 1 3 2 3 2 +++ 

OE4 

Reforço dos sistemas de gestão e 
armazenamento de água, de forma a 
contribuir para minimizar os efeitos 
esperados das alterações climáticas na 
Região, relativos ao aumento da temperatura 
e redução da precipitação.     

MOE4N3   1 2 1 2 3 3 2,25 +++ 

OE5 Redução das perdas na distribuição de água 
para regadio.     

MOE5N1   1 2 1 2 3 3 2,25 +++ 
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OE5 Melhoria dos níveis de matéria orgânica do 
solo, particularmente em Porto Santo.     

MOE5N6   3 3 1 3 2 3 2,5 +++ 

OE5 
Adoção de práticas agrícolas e 
particularmente pecuárias que reduzam as 
emissões de poluentes atmosféricos.     

MOE5N7   3 2 1 1 1 3 1,875 ++ 

OE5 Melhoria das condições de exploração 
pecuária.     

MOE5N8   3 2 1 2 1 1 1,5 ++ 

OE5 Investimentos em sistemas de rega mais 
eficientes.     

MOE5N2   2 2 1 2 3 1 1,875 ++ 

OE5 Redução dos riscos de erosão     MOE5N5   1 3 1 2 3 1 1,875 ++ 

OE6 

Evitar o abandono de áreas agrícolas e apoiar 
à manutenção dos elementos 
caracterizadores da paisagem agrícola 
tradicional humanizada.     

MOE6N1   1 1 1 2 3 3 2,125 +++ 

OE6 

Fomentar a florestação de áreas não agrícolas 
com espécies endémicas da paisagem 
regional, nomeadamente as integrantes da 
Laurissilva.     

MOE6N2   2 2 1 3 3 1 2 +++ 

OE6 

Disponibilizar mecanismos que facilitem a 
compatibilização das atividades humanas, 
agrícola e florestal, com a preservação das 
espécies naturais.     

MOE6N4   1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE6 

Investimento na floresta quanto à resiliência 
aos incêndios, ao seu combate e gestão, à 
recuperação dos ecosistemas e à erradicação 
de invasoras lenhosas exóticas     

MOE6N5   3 1 1 3 3 3 2,5 +++ 

OE6 
Implementar medidas que visem a redução 
do risco da perda de biodiversidade associado 
a incêndios     

MOE6N6   1 1 1 2 2 3 1,875 ++ 

 

 Lista das Necessidades com a classificação resultante da aplicação da metodologia - OG3 
OE Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC Cr.1.1 Cr.1.2 Cr.2.1 Cr.2.2 Cr.2.3 Cr.3.1 

valor 
total class. 

OE7 Facilitar o acesso à terra por parte dos jovens 
agricultores e novos agricultores  

COE7N1 AOE7N1 MOE7N4 PTOE7N1 3 2 3 2 2 3 2,5 +++ 

OE7 
Promover as competências do jovem 
agricultor e do novo agricultor incluindo o 
acompanhamento técnico especializado. 

COE7N2 AOE7N2 MOE7N5 PTOE7N2 1 1 3 2 2 1 1,625 ++ 

OE7 
Facilitar o acesso ao financiamento para os 
jovens e os novos agricultores e condições 
de tributação fiscal mais competitivas  

COE7N3 AOE7N3 MOE7N3 PTOE7N3 1 2 3 2 2 1 1,75 ++ 

OE7 

Garantir apoio ao rendimento dos jovens 
agricultores nos primeiros anos de 
instalação, nomeadamente com vista à 
redução dos riscos do investimento 

COE7N4 AOE7N4 MOE7N2 PTOE7N4 1 3 3 2 3 3 2,625 +++ 

OE8 
Promover abordagens de desenvolvimento 
local integrado (incluindo serviços básicos às 
comunidades rurais). 

COE8N3 AOE8N3 MOE8N6 PTOE8N1 1 3 3 3 3 3 2,75 +++ 

OE8 Incentivar a bioeconomia e economia 
circular 

COE8N4 AOE8N5 MOE8N4 PTOE8N2 3 3 3 2 3 3 2,875 +++ 

OE9 Prevenir, reduzir e monitorizar perdas e 
desperdício alimentar 

COE9N4 AOE9N3 MOE9N4 PTOE9N1 1 1 3 1 1 1 1,25 + 

OE7 
Aumentar a atratividade das zonas rurais 
para a instalação de empresas, garantindo o 
acesso a serviços essenciais 

COE7N5 
    

  3 1 2 2 1 3 2 +++ 

OE8 
Apoiar a manutenção e desenvolvimento da 
pequena e média agricultura familiar e sua 
integração no mercado. 

COE8N1 
    

  1 2 1 1 3 3 2,125 +++ 

OE8 Apoio à valorização dos recursos endógenos 
através de atividades complementares como 

COE8N2 
    

  2 1 1 2 1 1 1,25 + 
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o turismo nas zonas rurais, o artesanato, a 
cinegética e pesca em águas interiores. 

OE8 

Promoção de uma gestão florestal ativa e 
sustentável do ponto de vista económico e 
geradora de bens públicos 
ambientais/paisagem/lazer 

COE8N5 

    

  3 1 1 1 3 3 2,25 +++ 

OE8 Priorizar a gestão conjunta ou de escala dos 
espaços florestais com rentabilidade. COE8N6       3 1 1 1 2 1 1,5 ++ 

OE8 Aproximar os níveis de empregabilidade e de 
direção empresarial entre géneros. COE8N7       3 1 1 2 1 3 1,875 ++ 

OE9 Utilização racional dos produtos 
antimicrobianos. 

COE9N1 
    

  3 3 1 1 1 1 1,5 ++ 

OE9 Promover o uso sustentável de Produtos 
Fitofarmacêuticos 

COE9N2 
    

  3 3 1 2 2 1 1,875 ++ 

OE9 
Melhorar o bem-estar animal e a resposta a 
zoonoses bem como a respetiva 
comunicação ao consumidor 

COE9N3 
    

  3 3 1 1 2 1 1,75 ++ 

OE9 

Consolidar o princípio do consumo de 
proximidade aos locais de produção, 
nomeadamente através do estabelecimento 
de cadeias curtas locais com impacto 
positivo no indicador de pegada carbónica 
(e.g. através da contratação pública) 

COE9N5 

    

  1 1 1 3 1 3 1,75 ++ 

OE9 

Melhorar a informação e a formação do 
consumidor em termos de rotulagem 
alimentar (e.g. rotulagem nutricional front-
of-pack, rotulagem de origem, formas mais 
sustentáveis ou diferenciadoras de processos 
produtivos, significado das datas de validade 
dos géneros alimentícios) 

COE9N6 

    

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE9 
Promover os produtos da gastronomia 
portuguesa e a sua relação com dietas 
saudáveis 

COE9N7 
    

  1 1 1 2 1 1 1,125 + 

OE9 

Melhorar a comunicação junto da sociedade 
sobre o papel dos agricultores e produtores 
florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas 
agrícolas e florestais sustentáveis na 
utilização dos recursos naturais e benéficas 
para o clima 

COE9N8 

    

  1 1 2 2 1 1 1,25 + 

OE7 
Aumentar a atratividade das zonas rurais 
para a instalação de empresas, garantindo o 
acesso a serviços essenciais   

AOE7N5 
  

  3 1 2 1 1 3 1,875 ++ 

OE8 
Dinamizar a criação de novas empresas e 
qualificar as existentes, incentivando a 
criação de emprego   

AOE8N1 
  

  1 3 1 1 1 3 1,75 ++ 

OE8 

Valorizar a cultura, o património e os 
recursos endógenos regionais e promover 
abordagens de desenvolvimento local 
integrado   

AOE8N2 

  

  1 3 1 1 1 1 1,25 + 

OE8 Promover produtos e serviços ligados ao 
mundo rural   

AOE8N4 
  

  2 1 1 1 1 1 1,125 + 

OE8 Promover o investimento para a valorização 
dos produtos de origem florestal   

AOE8N6 
  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE8 
Promover a floresta de Criptoméria 
enquanto componente da economia rural da 
R.A. Açores   

AOE8N7 
  

  2 1 1 1 1 1 1,125 + 

OE8 

Estimular a florestação e reflorestação, com 
espécies florestais bem-adaptadas às 
condições edafoclimáticas das estações, 
contribuindo para a preservação dos habitats 
florestais, diminuindo os riscos de erosão e   

AOE8N8 

  

  3 2 1 1 1 3 1,875 ++ 
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aumentando a biodiversidade e a formação 
de corredores ecológicos 

OE8 

Incentivar a prática de atividades em áreas 
florestais de recreio, através de uma gestão 
responsável dos recursos florestais, com 
objetivo de potenciar o uso múltiplo que a 
floresta proporciona   

AOE8N9 

  

  1 1 1 1 1 1 1 + 

OE9 

Incentivar a implementação de medidas que 
visem reforçar e melhorar a segurança 
alimentar e a saúde, incluindo o uso 
sustentável de produtos fitofarmacêuticos    

AOE9N1 

  

  3 3 1 1 3 1 2 +++ 

OE9 Incentivar sistemas produtivos menos 
intensivos, e promover o bem-estar animal   

AOE9N2 
  

  3 3 1 1 2 1 1,75 ++ 

OE9 
Desenvolver, promover e valorizar os 
produtos regionais, com foco na sua 
qualidade e diferenciação   

AOE9N4 
  

  1 1 1 1 1 3 1,5 ++ 

OE9 

Melhorar a comunicação junto da sociedade 
sobre o papel dos agricultores e produtores 
florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas 
agrícolas e florestais sustentáveis na 
utilização dos recursos naturais e benéficas 
para o clima   

AOE9N5 

  

  1 1 2 1 1 1 1,125 + 

OE9 Promover o incremento das áreas de 
produção biológica   

AOE9N6 
  

  3 3 1 1 1 1 1,5 ++ 

OE7 

Fomento da substituição de gerações e 
rejuvenescimento do tecido agrícola 
regional, associado ao aumento da formação 
dos agricultores e dos trabalhadores 
agrícolas.     

MOE7N1   3 1 1 3 3 1 2 +++ 

OE7 
Criação de mecanismos que facilitem o 
financiamento dos pequenos investimentos 
em meio rural.     

MOE7N8   1 2 1 2 2 1 1,5 ++ 

OE7 Reforço das capacidades da mão-de-obra em 
meio rural.     

MOE7N9   1 1 1 2 2 1 1,375 + 

OE7 

Maior dinâmica empresarial em meio rural, 
incluindo a criação de empresas de maior 
dimensão (eventualmente com 
deslocalização a partir do Funchal), 
nomeadamente nos sectores com maior 
potencial de procura (turismo e serviços).     

MOE7N6   1 2 1 2 1 1 1,25 + 

OE7 

Reforço dos serviços públicos e 
comunicações em meio rural de forma a 
incentivar a localização de pessoas e 
empresas.     

MOE7N7   1 2 1 2 2 3 2 +++ 

OE8 Rejuvenescimento e aumento dos níveis de 
escolaridade da população rural.     

MOE8N1   3 2 1 2 2 1 1,75 ++ 

OE8 

Desenvolvimento da economia, do emprego 
e do rendimento dos habitantes a nível local, 
assente em microempresas, turismo rural, 
produtos tradicionais, entre outros.     

MOE8N2   2 2 1 2 3 1 1,875 ++ 

OE8 
Maior aproveitamento da biomassa e 
resíduos agrícolas e florestas e efluentes 
pecuários para a produção de energia     

MOE8N5   2 2 1 2 2 3 2,125 +++ 

OE8 
Fomento dos mecanismos de acesso a 
financiamento para apoio às empresas e ao 
investimento.     

MOE8N3   1 1 1 1 3 1 1,5 ++ 

OE9 

Manutenção e reforço dos mecanismos que 
asseguram a produção, transformação, 
comercialização e consumo de produtos 
agrícolas segundo regras em matéria de 
ambiente, alterações climáticas, boas 
condições agrícolas e ambientais, saúde     

MOE9N1   1 1 1 1 3 1 1,5 ++ 
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pública, saúde animal, fitossanidade e bem-
estar animal. 

OE9 

Fomento do conhecimento e adesão dos 
agricultores a práticas agrícolas sustentáveis 
(ProdI, MPB) e sistemas de certificação que 
lhes assegurem simultaneamente maior 
escoamento da produção e reconhecimento 
pelos produtores (selo "Produto da 
MAdeira", GlobalGap).     

MOE9N2   2 3 1 3 2 1 1,875 ++ 

OE9 

Promoção junto dos consumidores de 
formas de alimentação mais sustentáveis, 
não só quanto à saúde e segurança 
alimentar, mas também em termos 
ambientais, nomeadamente quanto ao 
carácter local dos produtos consumidos.     

MOE9N3   1 1 1 2 1 1 1,125 + 

 

 

 



Anexo com a justificação da classificação para a priorização

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

1 OE1
Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade face ao resto 
da economia

COE1N2 AOE1N2 MOE1N1 PTOE1N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 1- Incentivar a 
gestão agrícola com uma orientação 
comercial e aumentar a dimensão 
económica média e a produtividade 
média das explorações agrícolas

2
Ligação indireta ao indicador R9- Farm 
modernisation 

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

1 OE1
Reforçar a prevenção, gestão de riscos e catástrofes (incluindo o 
restabelecimento do potencial produtivo)

COE1N4 AOE1N3 MOE1N3 PTOE1N2 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 3- Continuar a 
desenvolver os sistemas de gestão dos 
riscos

3
Ligação direta ao indicador R5- Risk 
Management

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

1 OE2
Criar e melhorar infraestruturas coletivas (ex: regadio, abastecimento 
de água, acessos, eletrificação, banda larga, redes proteção das 
florestas)

COE2N2 AOE2N6 MOE2N2 PTOE2N1 2
Alinhado com a Recomendação COM: 2- 
Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas

2
Ligação indireta ao indicador R9- Farm 
modernisation

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

1 OE3 Promover a organização da produção COE3N1 AOE3N1 MOE3N1 PTOE3N1 1 3
Ligação direta ao indicador R10- Better 
supply chain organisation

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

1 OE1
Manter a atividade agrícola asssegurando a  gestão da  superfície 
agroflorestal, sem quedas acentuadas a nível regional

COE1N1 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 2- Melhorar a 
viabilidade das explorações agrícolas

3
Ligação direta ao indicador R7- Enhancing 
support to farms in areas with specific 
needs

1 1 3

1 OE1 Ter níveis mínimos de abastecimento nos principais bens alimentares COE1N3 1 3
Ligação direta ao indicador R8- Targeting 
farms in specific sectors

1 1 2

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

1 OE1
Melhorar o rendimento da agricultura e a sua atratividade face ao resto 
da economia

COE1N2 AOE1N2 MOE1N1 PTOE1N1

1 OE1
Reforçar a prevenção, gestão de riscos e catástrofes (incluindo o 
restabelecimento do potencial produtivo)

COE1N4 AOE1N3 MOE1N3 PTOE1N2

1 OE2
Criar e melhorar infraestruturas coletivas (ex: regadio, abastecimento 
de água, acessos, eletrificação, banda larga, redes proteção das 
florestas)

COE2N2 AOE2N6 MOE2N2 PTOE2N1

1 OE3 Promover a organização da produção COE3N1 AOE3N1 MOE3N1 PTOE3N1

1 OE1
Manter a atividade agrícola asssegurando a  gestão da  superfície 
agroflorestal, sem quedas acentuadas a nível regional

COE1N1

1 OE1 Ter níveis mínimos de abastecimento nos principais bens alimentares COE1N3

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC 2 1,5

justificação valor justificação valor class.

Bons rendimentos da agricultura são fundamentais na viabilização e 
resiliência das explorações agrícolas e na preservação da ocupação 
territorial em meio rural

1 2,25 +++

O território português  tem grande propensão para a ocorrência de 
acidentes  climáticos, por vezes com grande gravidade para o sector 
agrícola, pelo que as medidas de gestão de risco se revestem de 
grande importância na manutenção da produção e abastecimento 
alimentar

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « As 
estratégias de gestão do risco deverão ser abordadas de forma integrada e 
complementar.
A atividade agrícola encontra-se sujeita nomeadamente a riscos climáticos 
(potenciados pelas alterações climáticas) e à volatilidade dos preços das 
matérias-primas no mercado mundial tornando o rendimento desta atividade 
incerto. »

2,625 +++

As infraestruturas colectivas, de diferentes funcionalidades, são muito 
importantes na preservação da actividade agrícola, 
fundamentalmente nana ocupação do território, bem como no 
combate às alterações climáticas e maior eficiência na utilização da 
água. Para reduzir custos unitários, quer pelo uso eficiente dos fatores 
- redução de custo e aumento da rentabilidade do fator - quer pelo 
alargamento de mercados, é necessário investimento em 
infraestruturas de base coletivas e ao nível da exploração

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « 
Modernização, inovação, ganhos de eficiência, acesso banda larga, comércio 
eletrónico, estruturas coletivas, (ganhos de escala, comercialização, 
uniformidade na qualidade dos produtos»

2,75 +++

O tecido produtivo  é muito fragmentado e de pequena dimensão, 
tendo um reduzido nível de associativismo. A organizaçao da 
produção fomentará o desenvolvimento dos meios rurais e o reforço 
da sua coesão e rendimento. No equilíbrio da cadeia alimentar a 
organização da produção é indispensável pelo seu papel na agregação 
da oferta e na redução de custos de logística e encurtamento da 
cadeia de abastecimento. Estas organizações poderão ser também 
umas das entidades com crescente importância no fornecimento ou 
aquisição de serviços especializados (mão de obra, digitalização, 
agricultura de precisão, promoção de práticas inovadoras, 
nomeadamente na área ambiental e climática) que permitam algum 
grau de externalização.

1 2,25 +++

A manutenção de superfície agroflorestal é importante para o 
equilíbrio económico, social e territorial.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Enquanto 
os apoios ao rendimento permitem uma estabilização do rendimento da 
atividade agrícola, mantendo a agricultura nas regiões/setores onde há maior 
risco de abandono (o abandono da atividade agrícola numa região pode 
torna-la mais suscetível a incêndios florestais; o abandono de um setor 
agrícola pode tornar o país mais dependente de importações), os 
instrumentos de gestão do risco (e.g. seguros e fundos mutualistas) permitem 
responder a grandes perdas causadas por eventos climáticos adversos, ou os 
investimentos que possibilitam a prevenção do risco (e.g. sistemas de 
cobertura antigranizo»

2,5 +++

É necessário umentar a produção, em particular, nos sectores onde os 
níveis de aprovisionamento são passíveis de fragilidades 
insustentáveis em condições extremas de redução comercial 
internacional, incluindo ao nível do mercado interno da UE, como foi 
possível observar com a eclosão da pandemia COVID-19.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A atividade 
agrícola na sua função de produção de alimentos de forma sustentável para 
garantia de abastecimento alimentar à população, é prosseguida pelos 
agricultores que gerem bens públicos, nomeadamente ambientais.»

2 +++

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE1
Promover a diversificação de atividades económicas na exploração 
agrícola

COE1N5 1 2
Ligação indireta ao indicador R39 
Developing the rural economy

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2 Valorizar produtos de qualidade diferenciada COE2N1 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2 Melhorar a disponibilização de mão-de-obra agrícola. COE2N3 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2
Otimizar os custos de produção nomeadamente através da melhoria da 
eficiência na utilização de fatores de produção.

COE2N4 2
Alinhado com a Recomendação COM: 2- 
Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas

1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

1 OE2 Facilitar o acesso à terra por parte dos agricultores. COE2N5 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2
Melhorar o acesso ao financiamento por parte dos agricultores e outros 
agentes da cadeia de valor.

COE2N6 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

1 OE2
Promover e divulgar os produtos agrícolas nacionais no mercado 
interno e externo.

COE2N7 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2
Redução de custos de contexto nomeadamente no que se refere a 
processos de licenciamento. 

COE2N8 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE1
Promover a diversificação de atividades económicas na exploração 
agrícola

COE1N5

1 OE2 Valorizar produtos de qualidade diferenciada COE2N1

1 OE2 Melhorar a disponibilização de mão-de-obra agrícola. COE2N3

1 OE2
Otimizar os custos de produção nomeadamente através da melhoria da 
eficiência na utilização de fatores de produção.

COE2N4

1 OE2 Facilitar o acesso à terra por parte dos agricultores. COE2N5

1 OE2
Melhorar o acesso ao financiamento por parte dos agricultores e outros 
agentes da cadeia de valor.

COE2N6

1 OE2
Promover e divulgar os produtos agrícolas nacionais no mercado 
interno e externo.

COE2N7

1 OE2
Redução de custos de contexto nomeadamente no que se refere a 
processos de licenciamento. 

COE2N8

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A 
qualidade do ar pode ser um fator distintivo das zonas rurais face às urbanas. 
Em geral, as zonas rurais pela sua ligação à atividade agrícola e florestal assim 
como o facto de apresentarem uma menor densidade demográfica e 
industrial estão associadas a melhor qualidade do ar, podendo contribuir 
para a economia destas regiões atividades de caracter turístico (e.g. turismo 
rural e de natureza) e de lazer, de comércio e de artesanato, nomeadamente 
para o agricultor através da diversificação das atividades agrícolas. Muitos 
turistas sentem necessidade de passar os períodos de descanso fora das 
cidades preferindo regiões menos populosas e com maior ligação à natureza, 
grande parte destas localizadas em zonas rurais
A diversificação das atividades agrícolas (e.g. turismo, lazer, artesanato, 
comércio) pode ser uma forma de valorizar os serviços dos ecossistemas com 
o envolvimento do agricultor, assim como as medidas agroambientais que 
em troca de um apoio o agricultor mantem as terras agrícolas em boas 
condições ambientais, garantindo que os serviços dos ecossistemas se 
mantêm em funcionamento. »

1,75 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os 
consumidores estão cada vez mais atentos à forma como os alimentos são 
produzidos (e.g. produção ambiental e eticamente sustentável), valorizando 
os produtos de qualidade (e.g. DOP), tendo os agentes económicos da fileira 
agroalimentar, como os agricultores, de orientarem a sua produção no 
sentido das apetências dos consumidores. Contudo, para os consumidores o 
fator qualidade é importante mas o fator preço também (sendo relevante as 
economias de escala ao nível da compra de fatores de produção e ao nível da 
comercialização).  »

1,625 ++

1 1,125 +
A competitividade das explorações agrícolas obtém-se por 2 vias 
principais: a diferenciação e a relação custo unitário/preço, estando 
em ambas presente a necessidade de integração de processos e 
tecnologias inovadoras.

1 1,75 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « As 
dificuldades de acesso à terra por parte de novos agricultores, 
nomeadamente jovens, é um dos obstáculos às novas entradas na atividade 
agrícola. Em particular disponibilidade de terras com solos de maior aptidão 
agrícola. »

1,625 ++

O investimento nas explorações está sujeito a riscos extremos que, 
embora de probabilidade baixa, inibem a sua realização devido ao 
elevado nível de risco individual associado, onde o aumento da 
resiliência dos sistemas de produção, designadamente de eventos 
climáticos extremos, ganha particular importância. Este efeito é tanto 
maior quanto menor for a capacidade financeira própria e a 
capacidade de acesso ao crédito. O risco de grandes perdas associado 
a estes investimentos poderá ser reduzido, na perspetiva pública, 
porque realizado em conjunto, e individualmente para cada 
agricultor, porque apoiado parcialmente de forma direta ou por 
instrumentos financeiros ou ainda por facilitação do acesso a serviços 
de utilização partilhada de capital fixo.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O acesso 
ao financiamento para a reestruturação e modernização das explorações 
agrícolas poderia ser aumentado através de um maior desenvolvimento de 
instrumentos financeiros inovadores»

1,875 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O comércio 
internacional agroalimentar sofreu um grande impulso na última década com 
o forte crescimento das exportações, apresentando uma maior orientação 
para o mercado externo. Este indicador expressa o maior grau de 
competitividade do complexo agroalimentar com impactos positivos sobre o 
rendimento dos agentes intervenientes na cadeia alimentar, como o 
agricultor, e sobre o comércio internacional de bens e serviços da economia. 
Considerando que a maior parte da atividade agrícola decorre nas zonas 
rurais, uma maior competitividade do setor pode significar ganhos para a 
economia das regiões.»

1,625 ++

1 1,125 +
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE2 Melhorar a disponibilização de prestadores de serviços agrícolas COE2N9 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

1 OE3
Promover a cooperação vertical entre os vários intervenientes da 
cadeia de abastecimento alimentar

COE3N2 1 2
Ligação indireta ao indicador R11- 
Concentration of supply

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE3
Promover relações comerciais justas e equilibradas ao longo da cadeia 
alimentar

COE3N3 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE1
Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e a manutenção da 
atividade agrícola em toda a Região

AOE1N1 1 2
Ligação indireta ao indicador R6 
Redistribution to smaller farms

1 1 1

1 OE1 Reforçar a diversificação na produção agrícola AOE1N4 1 1 1 1 1

1 OE2
Promover a valorização dos produtos regionais de qualidade e 
diferenciados e a sua notoriedade nos mercados nacionais e 
internacionais

AOE2N1 1 1 1 1 1

1 OE2
Promover a redução dos custos de produção, melhorando a utilização 
dos fatores de produção e as condições de financiamento aos 
agricultores

AOE2N2 1 1 1 1 1

1 OE2
Promover o investimento em modernização e novas tecnologias na 
cadeia de valor

AOE2N3 1 1 1 1 3

1 OE2

Garantir a sustentabilidade económica das explorações agrícolas, quer 
por via da melhoria da gestão dos fatores de produção, quer pela 
estratégia de diversificação do produto ou de aposta em produtos 
diferenciados de maior valor acrescentado

AOE2N4 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 2- Melhorar a 
viabilidade das explorações agrícolas

2
Ligação indireta ao indicador R9- Farm 
modernisation 

1 1 1

1 OE2
Incrementar os apoios à produção de produtos regionais (carnes, leite e 
derivados, frutas e produtos hortícolas, mel, vinhos, entre outros)

AOE2N5 1 3
Ligação direta ao indicador R7- Enhancing 
support to farms in areas with specific 
needs

1 1 1

1 OE3
Fomentar uma maior proximidade entre a produção e o consumidor, 
incentivando a criação de cadeias curtas

AOE3N2 1 1 1 1 1

1 OE3 Compensar os sobrecustos de produção e dos transportes AOE3N3 1 1 1 1 1

1 OE1

Apoio à manutenção e reforço das condições de produção que 
permitem a viabilização da actividade agrícola na Região, incluindo a 
modernização das explorações e a disponibilização de infraestruturas 
de suporte à actividade

MOE1N2 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 2- Melhorar a 
viabilidade das explorações agrícolas

3
Ligação direta ao indicador R9- Farm 
modernisation 

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

1 OE1
Criação de condições para o surgimento de serviços de gestão e 
substituição nas explorações agrícolas;

MOE1N4 1 1 1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

1

1 OE1 Promoção da diversificação das produções agrícolas. MOE1N5 1 2
Ligação indireta ao indicador R9- Farm 
modernisation 

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE2
Aumento da produtividade dos factores e da escala de produção, em 
área e valor;

MOE2N1 2
Alinhado com a Recomendação COM: 2- 
Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas

2
Ligação indireta ao indicador R9- Farm 
modernisation 

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

1 OE2
Apoio ao investimento nas explorações agrícolas, incluindo a promoção 
da adopção de tecnologia e digitalização

MOE2N3 2
Alinhado com a Recomendação COM: 2- 
Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas

3
Ligação direta ao indicador R3- Digitalising 
agriculture

1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

1 OE2
Maior dinamização da procura de canais de escoamento a nível 
regional e na expedição/exportação;

MOE2N4 1 2
Ligação indireta ao indicador R10- Better 
supply chain organisation

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE2 Melhorar a disponibilização de prestadores de serviços agrícolas COE2N9

1 OE3
Promover a cooperação vertical entre os vários intervenientes da 
cadeia de abastecimento alimentar

COE3N2

1 OE3
Promover relações comerciais justas e equilibradas ao longo da cadeia 
alimentar

COE3N3

1 OE1
Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e a manutenção da 
atividade agrícola em toda a Região

AOE1N1

1 OE1 Reforçar a diversificação na produção agrícola AOE1N4

1 OE2
Promover a valorização dos produtos regionais de qualidade e 
diferenciados e a sua notoriedade nos mercados nacionais e 
internacionais

AOE2N1

1 OE2
Promover a redução dos custos de produção, melhorando a utilização 
dos fatores de produção e as condições de financiamento aos 
agricultores

AOE2N2

1 OE2
Promover o investimento em modernização e novas tecnologias na 
cadeia de valor

AOE2N3

1 OE2

Garantir a sustentabilidade económica das explorações agrícolas, quer 
por via da melhoria da gestão dos fatores de produção, quer pela 
estratégia de diversificação do produto ou de aposta em produtos 
diferenciados de maior valor acrescentado

AOE2N4

1 OE2
Incrementar os apoios à produção de produtos regionais (carnes, leite e 
derivados, frutas e produtos hortícolas, mel, vinhos, entre outros)

AOE2N5

1 OE3
Fomentar uma maior proximidade entre a produção e o consumidor, 
incentivando a criação de cadeias curtas

AOE3N2

1 OE3 Compensar os sobrecustos de produção e dos transportes AOE3N3

1 OE1

Apoio à manutenção e reforço das condições de produção que 
permitem a viabilização da actividade agrícola na Região, incluindo a 
modernização das explorações e a disponibilização de infraestruturas 
de suporte à actividade

MOE1N2

1 OE1
Criação de condições para o surgimento de serviços de gestão e 
substituição nas explorações agrícolas;

MOE1N4

1 OE1 Promoção da diversificação das produções agrícolas. MOE1N5

1 OE2
Aumento da produtividade dos factores e da escala de produção, em 
área e valor;

MOE2N1

1 OE2
Apoio ao investimento nas explorações agrícolas, incluindo a promoção 
da adopção de tecnologia e digitalização

MOE2N3

1 OE2
Maior dinamização da procura de canais de escoamento a nível 
regional e na expedição/exportação;

MOE2N4

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

Melhorar a disponibilização de prestadores de serviços agrícolas é 
muito importante para a redução de custos fixos de capital e mão-de-
obra, e também muito importante para presença da agricultora como 
sector chave nas zonas rurais. Para reduzir custos unitários, quer pelo 
uso eficiente dos fatores - redução de custo e aumento da 
rentabilidade do fator - quer pelo alargamento de mercados.

1 1,375 +

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Há uma 
falta de integração vertical iniciada pelo sector primário. Os produtores 
primários estão apenas numa escala limitada a expandir-se a jusante na 
cadeia de abastecimento (seja na transformação dos produtos ou venda 
directa) – e estão assim a subutilizar oportunidades para aumentar o seu 
poder de mercado»

1,75 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Ao nível da 
organização da produção ainda pode ser destacada a questão, realçada por 
algumas entidades, sobre o grande poder negocial da distribuição, em 
oposição ao baixo poder negocial da produção agrícola.»

1,625 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A 
sustentabilidade das comunidades rurais, nomeadamente através da 
pequena agricultura, para efeitos de proteção dos valores ambientais, 
culturais e paisagísticos»

1,625 ++
1 1 +
1 1 +
1 1 +

Na RAA, a atividade agrícola assume-se como um dos pilares 
económicos, sendo de elevada importância criar condições para a 
melhoria do rendimento dos agricultores e da resiliência das suas 
explorações, ancoradas no incremento da sua competitividade e 
sustentabilidade, sendo fundamental, na prossecução desse objetivo, 
apoiar o investimento no setor agrícola, a inovação e a diversificação.

1 1,5 ++

1 1,375 +

1 1,25 +
1 1 +
1 1 +

O investimento e a viabilização das explorações agrícolas regionais são 
indispensáveis na promoção de uma agricultura mais diversificada e 
resiliente, com maiores níveis de produção

1 2,125 +++
1 1,25 +
1 1,25 +

Só com aumento da produtividade e da escala das explorações 
agrícolas será possível atingir um maior nível de resiliência e 
sustentabilidade das produções regionais

1 1,625 ++
A modernização das explorações agrícolas, associada à sua 
digitalização e melhoria tecnológica, melhorará a produtividade e o 
rendimentos das explorações agrícolas regionais

1 2,125 +++
1 1,25 +
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE2
Maior capacidade de organização e associativismo e maior grau de 
inovação da produção

MOE2N5 1 3
Ligação direta ao indicador R10- Better 
supply chain organisation

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE3

Reforço da articulação dos diversos instrumentos de política, 
nomeadamente o POSEI-MAPL e POSEI-REA para assegurar que são 
cobertas as necessidades de consumo sem pôr em causa o 
desenvolvimento das produções locais.

MOE3N2 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE3

Reforço dos mecanismos de promoção de produtos agrícolas e agro-
industriais da Região (frutas, hortícolas e flores, vinho, rum, mel, 
requeijão) na Região e no exterior, de forma a potenciar o seu 
consumo, conseguindo maior escoamento e valorização destes 
produtos.

MOE3N3 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

1 OE3
Investimento contínuo na transformação e comercialização de 
produtos agrícolas.

MOE3N4 2
Alinhado com a Recomendação COM: 2- 
Melhorar a viabilidade das explorações 
agrícolas

2
Ligação indireta ao indicador R39 
Developing the rural economy

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

1 OE2
Maior capacidade de organização e associativismo e maior grau de 
inovação da produção

MOE2N5

1 OE3

Reforço da articulação dos diversos instrumentos de política, 
nomeadamente o POSEI-MAPL e POSEI-REA para assegurar que são 
cobertas as necessidades de consumo sem pôr em causa o 
desenvolvimento das produções locais.

MOE3N2

1 OE3

Reforço dos mecanismos de promoção de produtos agrícolas e agro-
industriais da Região (frutas, hortícolas e flores, vinho, rum, mel, 
requeijão) na Região e no exterior, de forma a potenciar o seu 
consumo, conseguindo maior escoamento e valorização destes 
produtos.

MOE3N3

1 OE3
Investimento contínuo na transformação e comercialização de 
produtos agrícolas.

MOE3N4

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

1 1,375 +
1 1,125 +

1 1,125 +

A transformação e comercialização de produtos agrícolas permitirá 
uma maior valorizçaão destes produtos, contribuindo para a melhoria 
dos rendimentos das explorações

1 1,875 ++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4
Aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e 
florestais aos impactos adversos das alterações climáticas, 
designadamente de eventos climáticos extremos.

COE4N4 AOE4N3 MOE4N1 PTOE4N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 6- Reforçar as 
medidas de adaptação às alterações 
climáticas

3
Ligação direta ao indicador R12- 
Adaptation to climate change

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

2 OE4
Melhorar a eficiência energética das explorações agrícolas e florestais e 
da agroindústria.

COE4N6 AOE4N4 MOE4N4 PTOE4N2 1 1 3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

2

2 OE5
Melhorar a qualidade da água superficiais e subterrâneas 
com prioridade nas zonas sujeitas a maior pressão.

COE5N2 AOE5N1 MOE5N3 PTOE5N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 10 - Intensificar os 
esforços para reduzir as pressões de 
captação de água e alcançar uma gestão 
sustentável da água que esteja em 
consonância com a DQA e contribuir para 
a meta do Pacto Ecológico Europeu em 
matéria de perdas de nutrientes

3
Ligação direta ao indicador R21- 
Protecting water quality

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

2 OE5
Apoiar os agricultores na adoção de modos de produção sustentáveis, 
com destaque para a agricultura biológica.

COE5N6 AOE5N2 MOE5N4 PTOE5N2 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 4- Contribuir para 
as metas do Pacto Ecológico Europeu, 
nomeadamente a agricultura biológica

2
Ligação indireta ao indicador R29- 
Development of organic agriculture

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

2

2 OE6
Promover a biodiversidade doméstica através de uma gestão 
sustentável dos recursos genéticos animais, vegetais incluindo florestais

COE6N1 AOE6N4 MOE6N3 PTOE6N1 1 1 3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

1

2 OE4 Mitigar as emissões de GEE COE4N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

2
Ligação indireta ao indicador R13- 
Reducing emissions in the livestock sector

2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1

2 OE4
Melhorar a gestão dos efluentes pecuários e promover a sua 
valorização.

COE4N2 1 2
Ligação indireta ao indicador R13- 
Reducing emissions in the livestock sector

1 1 2

2 OE4
Aumentar a capacidade de armazenagem de carbono 
atmosférico e melhorar o teor de matéria orgânica no solo.

COE4N3 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

3
Ligação direta ao indicador R14- Carbon 
storage in soils and biomass

1 1 3
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4
Aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícolas e 
florestais aos impactos adversos das alterações climáticas, 
designadamente de eventos climáticos extremos.

COE4N4 AOE4N3 MOE4N1 PTOE4N1

2 OE4
Melhorar a eficiência energética das explorações agrícolas e florestais e 
da agroindústria.

COE4N6 AOE4N4 MOE4N4 PTOE4N2

2 OE5
Melhorar a qualidade da água superficiais e subterrâneas 
com prioridade nas zonas sujeitas a maior pressão.

COE5N2 AOE5N1 MOE5N3 PTOE5N1

2 OE5
Apoiar os agricultores na adoção de modos de produção sustentáveis, 
com destaque para a agricultura biológica.

COE5N6 AOE5N2 MOE5N4 PTOE5N2

2 OE6
Promover a biodiversidade doméstica através de uma gestão 
sustentável dos recursos genéticos animais, vegetais incluindo florestais

COE6N1 AOE6N4 MOE6N3 PTOE6N1

2 OE4 Mitigar as emissões de GEE COE4N1

2 OE4
Melhorar a gestão dos efluentes pecuários e promover a sua 
valorização.

COE4N2

2 OE4
Aumentar a capacidade de armazenagem de carbono 
atmosférico e melhorar o teor de matéria orgânica no solo.

COE4N3

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

A resiliência dos sectores agrícola e florestal aos previsíveis efeitos das 
alterações climáticas é fundamental tendo em conta os impactos 
adversos que a Portugal poderá vir a sofrer, designadamente secas e 
outros fenómenos extremos.

1 2,5 +++
O incentivo à utilização de energias renováveis e ao aumento da 
eficiência energética, designadamente associada à rega, constituem 
contributos a explorar no âmbito dos objetivos de mitigação das AC

1 1,75 ++

No quadro da sustentabilidade e da gestão eficiente dos recursos 
naturais, as necessidades centram-se nas áreas dos recursos hídricos, 
designadamente da quantidade e qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A 
qualidade da água pode ser afetada pela atividade agrícola, se por exemplo 
parte do fertilizante aplicado não é utilizado pela cultura podendo o excesso 
contaminar linhas de água próximas. Considerando que os solos nacionais são 
em grande parte pobres, com baixo teor em matéria orgânica, é necessário 
recorrer à fertilização para colmatar essa carência. Para que a planta tenha à 
sua disposição os nutrientes adequados ao seu desenvolvimento e que não 
haja excesso de fertilizantes que possam ser arrastados e contaminarem 
águas, deverá recorrer à agricultura de precisão que permite conhecer 
exatamente onde, como e quando aplicar os fertilizantes. Além disso, as boas 
práticas agrícolas (condicionalidade dos apoios), a formação e 
aconselhamento dos agricultores, assim como a utilização de alternativas à 
utilização de fertilizantes químicos (e.g. fertilização orgânica) podem ser 
relevantes para evitar que as linhas de água sejam contaminadas.»

2,875 +++

Os modos de produção sustentável, com destaque para o modo de 
produção biológico, permitem de uma forma holistica a 
implementação de um modelo agrícola de desenvolvimento 
sustentável assente nas componentes económicas, ambientais e 
sociais.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os modos 
de produção sustentável, com destaque para o modo de produção biológico, 
permitem compatibilizar ganhos ambientais (e.g. conservação do solo, 
restrições na aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes) com 
ganhos económicos (e.g. valorização dos produtos de qualidade por parte de 
uma população cada vez mais exigente»

2,625 +++

1 1,5 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A redução 
das emissões de GEE através da substituição de fontes de energia fóssil por 
energia renovável (e.g. para funcionamento de motores de rega, de sistemas 
de ventilação, de aquecimento e de iluminação de instalações), da 
reciclagem/utilização de subprodutos/desperdícios da atividade (e.g. o 
metano dos estrumes, para produção de energia e fertilizante), da eficiência 
na utilização de alimentos pelos ruminantes (e reduzir a fermentação 
entérica dos ruminantes), pode ter efeitos positivos no rendimento da 
atividade agrícola. »

2 +++

A melhoria da digestibilidade da alimentação animal poderá também 
constituir uma via, ainda que em fase embrionária, para a redução de 
emissões de GEE do setor, sendo de promover a investigação de 
novas formulações alimentares e a sua utilização na alimentação 
animal

1 1,375 +

Pesando os vários efeitos, considera-se necessário criar incentivos a 
uma gestão ativa de pastagens quer com efeitos produtivos quer 
ambientais e climáticos. No continente as possibilidades de atuação 
podem passar por definir um encabeçamento mínimo , pagamentos 
ligados, intervenções setoriais, ou, através de eco-regimes que 
promovam uma transição tecnológica para uma sustentabilidade 
ambiental, climática e económica dos sistemas de pastoreio. A 
introdução de eco-regimes e de medidas agroambientais e climáticas 
indutoras de uma gestão ambiental mais ativa, nomeadamente, em 
termos do aumento da matéria orgânica do solo, e de eco-regimes 
promotores de práticas adicionais à condicionalidade para a 
generalidade dos sistemas produtivos são opções a considerar para o 
próximo período

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Já o 
aumento do sequestro de carbono acompanhado da conservação do carbono 
existente no solo e na vegetação pode conseguir-se nomeadamente através 
da (re)florestação, instalação de pastagens, conservação e/ou técnicas que 
melhorem o teor de matéria orgânica no solo / proteger o ecossistema do 
solo.»

2,5 +++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4

Aumentar a produção de energia renovável pelo setor e sua 
utilização no contexto de melhoria da sustentabilidade 
energética das explorações agrícolas, florestais e da 
agroindústria.

COE4N5 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 9 - Reforçar o 
desenvolvimento da produção de 
energias renováveis

3

Ligação direta ao indicador R15- 
Renewable energy from agriculture, 
forestry and from other renewable 
sources

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

2 OE5
Melhorar a gestão dos recursos hídricos através de uma 
adequada disponibilização e utilização dos mesmos com 
enfoque nas áreas mais sujeitas a stress hídrico.

COE5N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 10 - Intensificar os 
esforços para reduzir as pressões de 
captação de água e alcançar uma gestão 
sustentável da água que esteja em 
consonância com a DQA e contribuir para 
a meta do Pacto Ecológico Europeu em 
matéria de perdas de nutrientes

2
Ligação indireta ao indicador R23- 
Sustainable water use

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

2 OE5
Combater a degradação do solo agrícola e florestal, 
preservando e melhorando a sua fertilidade e 
minimizando processos de desertificação e erosão.

COE5N3 1 3
Ligação direta ao indicador R19- 
Improving and protecting soils

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

2 OE5

Melhorar a qualidade do ar através da redução das emissões de 
amoníaco (NH3) com enfoque na alteração de práticas e tecnologias, 
bem como pela redução da emissão de poluentes atmosféricos 
decorrentes de queimadas e da ocorrência de incêndios rurais.

COE5N4 1 3
Ligação direta ao indicador R20- 
Improving air quality

1 1 1

2 OE5
Melhorar a capacidade de resposta ao aumento da incidência e 
emergência de pragas e doenças num contexto da regulação de 
autorização de uso de pesticidas.

COE5N5 1 3
Ligação direta ao indicador R24- 
Sustainable and reduced use of pesticides

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

2 OE6
Promover condições adequadas para a proteção dos polinizadores 
incluindo apicultura

COE6N2 1 3
Ligação direta ao indicador R35- 
Preserving beehives

2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1

2 OE6 Contrariar a dispersão de espécies invasoras lenhosas e não lenhosas COE6N3 1 1 1 1 1

2 OE6
Melhorar os habitats associados aos sistemas agrícolas e florestais para 
promover o estado de conservação dos valores naturais de 
biodiversidade

COE6N4 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 5 - Melhorar o 
estado de conservação das terras 
agrícolas, prestando especial atenção aos 
habitats dos prados, em consonância com 
as prioridades definidas no Quadro de 
Ação Prioritária

2
Ligação indireta ao indicador R31- 
Preserving habitats and species

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

2 OE6
Contrariar o abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos 
sistemas agro-silvo-pastoris de alto valor em termos de biodiversidade, 
bem como preservar paisagens agrícolas tradicionais.

COE6N5 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4

Aumentar a produção de energia renovável pelo setor e sua 
utilização no contexto de melhoria da sustentabilidade 
energética das explorações agrícolas, florestais e da 
agroindústria.

COE4N5

2 OE5
Melhorar a gestão dos recursos hídricos através de uma 
adequada disponibilização e utilização dos mesmos com 
enfoque nas áreas mais sujeitas a stress hídrico.

COE5N1

2 OE5
Combater a degradação do solo agrícola e florestal, 
preservando e melhorando a sua fertilidade e 
minimizando processos de desertificação e erosão.

COE5N3

2 OE5

Melhorar a qualidade do ar através da redução das emissões de 
amoníaco (NH3) com enfoque na alteração de práticas e tecnologias, 
bem como pela redução da emissão de poluentes atmosféricos 
decorrentes de queimadas e da ocorrência de incêndios rurais.

COE5N4

2 OE5
Melhorar a capacidade de resposta ao aumento da incidência e 
emergência de pragas e doenças num contexto da regulação de 
autorização de uso de pesticidas.

COE5N5

2 OE6
Promover condições adequadas para a proteção dos polinizadores 
incluindo apicultura

COE6N2

2 OE6 Contrariar a dispersão de espécies invasoras lenhosas e não lenhosas COE6N3

2 OE6
Melhorar os habitats associados aos sistemas agrícolas e florestais para 
promover o estado de conservação dos valores naturais de 
biodiversidade

COE6N4

2 OE6
Contrariar o abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos 
sistemas agro-silvo-pastoris de alto valor em termos de biodiversidade, 
bem como preservar paisagens agrícolas tradicionais.

COE6N5

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A transição 
energética de fontes de energia fóssil para fontes de energia renovável 
possibilita uma maior independência energética das explorações agrícolas, 
uma menor suscetibilidade às flutuações dos preços do petróleo no mercado 
internacional. Associada à transição energética encontra-se também a menor 
pegada carbónica da energia renovável, com a redução das emissões de CO2. 
Para este efeito são relevantes nomeadamente o funcionamento dos 
sistemas de rega a partir de energia renovável ou a agricultura de precisão.»

2,125 +++

No quadro da sustentabilidade e da gestão eficiente dos recursos 
naturais, as necessidades centram-se nas áreas dos recursos hídricos, 
designadamente da quantidade e qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A eficiência 
na utilização da água pelo setor (um dos fatores limitantes da produção 
agrícola), possibilita conciliar ganhos de produtividade do setor (menos 
custos de produção), relevantes para o rendimento do agricultor assim como 
para o abastecimento alimentar, com as maiores exigências ambientais 
decorrentes das estratégias e políticas europeias, sobretudo num contexto de 
alterações climáticas em que se prevê o agravamento de fenómenos 
climáticos extremos, como o alargamento dos períodos de seca em períodos 
de maiores exigências hídricas das culturas, em regiões de clima 
mediterrânico. A eficiência na utilização da água permite que o recurso não 
seja desperdiçado, por exemplo por escorrimento superficial, podendo ser 
aplicado onde e quando necessário. Para este efeito são relevantes 
nomeadamente a agricultura de precisão, o tipo de rega, o estado de 
conservação da rede de abastecimento de água e o nível de conhecimento 
do agricultor. »

2,25 +++

De forma a aumentar a capacidade de armazenamento da água no 
solo e reduzir a erosão, pretende-se promover o aumento da matéria 
orgânica do solo através de práticas de agricultura de conservação e 
da promoção da florestação e da sua sustentabilidade.

1 1,625 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « 
Decorrentes do próprio funcionamento da atividade agrícola encontram-se as 
emissões de amoníaco que afetam a qualidade do ar, em particular 
resultantes da produção animal e da aplicação de fertilizantes azotados.»

1,75 ++
Em algumas zonas associadas sobretudo à atividade agrícola e 
pecuária intensiva é necessário incentivar a utilização de boas 
práticas, nomeadamente a racionalização da aplicação de pesticidas e 
antibióticos, bem como de adubos N e P e a sua substituição por 
fertilizantes orgânicos, de forma a melhorar a qualidade das águas, do 
solo e do ar. 

1 1,625 ++

1 1,375 +
1 1 +

De uma forma genérica, o impacto das atividades agrícolas e florestais 
na biodiversidade atual, depende fundamentalmente da menor ou 
maior diversidade do uso do solo bem como do grau de intensificação 
ou de extensificação das práticas utilizadas. No primeiro caso, 
usualmente associado a sistemas agrícolas muito intensivos, com 
grandes inputs de químicos, elevada carga animal e com a utilização 
de grandes parcelas de cultivos, tem associada a si baixos níveis de 
diversidade de espécies e habitats

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A 
preservação de espécies e de habitats é fundamental para manter o 
equilíbrio dos ecossistemas. Por exemplo, a extinção de uma espécie pode 
desencadear uma série de reações em cadeia nomeadamente a extinção ou a 
sobrepopulação de outras espécies de animais ou de plantas, ameaçando o 
equilíbrio do ecossistema. O potencial risco de extinção das abelhas alertou a 
comunidade internacional para os impactos sobre a polinização, a produção 
agrícola e a alimentação humana. Outros exemplos são os do lobo-ibérico e 
do lince-ibérico que em falta de presas comuns (e.g. lebres, coelho bravo), 
por razões de doenças e de perda de habitats, poderão ter tendência a 
predar animais de produção, entrando em conflito com as atividades 
pecuárias. »

2,25 +++

A existência de uma significativa proporção da paisagem agrícola 
baseada em sistemas de produção extensivos, sistemas de produção 
baseados em raças autóctones e variedades vegetais tradicionais e a 
adoção de modos de produção com um desempenho ambiental mais 
elevado, contribui para a diminuição da pressão sobre os recursos 
naturais, nomeadamente a água, solo, ar e biodiversidade.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os serviços 
promovidos pelos ecossistemas não se encontram em geral associados a um 
preço, pela dificuldade de associar um preço a serviços não valorizados pelo 
mercado (e.g. é o caso da regulação do clima, polinização, controlo da erosão 
e das inundações). Contudo, a sua importância para a 
manutenção/sobrevivência do planeta é evidente. As zonas rurais são 
territórios caracterizados por integrarem paisagens naturais (algumas em 
rede Natura2000) de valor paisagístico relevante, que oferecem inúmeros 
serviços dos ecossistemas que devem ser preservados»

2,125 +++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE6
Promover uma gestão multifuncional de espaços agrícolas e florestais, 
incluindo as atividades cinegéticas, no quadro da conservação de 
espécies da fauna selvagem em risco ou ameaçadas.

COE6N6 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

2 OE4 Reduzir as emissões de GEE AOE4N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

2
Ligação indireta ao indicador R13- 
Reducing emissions in the livestock sector

2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1

2 OE4
Aumentar o sequestro de carbono no solo, através da racionalização do 
uso de fertilizantes e do aumento e melhoria do potencial produtivo da 
floresta

AOE4N2 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

3
Ligação indireta ao dicador R14- Carbon 
storage in soils and biomass

1 1 2

2 OE5 Assegurar a sustentabilidade e gestão eficiente dos recursos naturais AOE5N3 1 1 1 1 3

2 OE6
Promover a biodiversidade, através de uma gestão sustentável dos 
recursos genéticos, animais, vegetais e florestais

AOE6N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 5 - Melhorar o 
estado de conservação das terras 
agrícolas, prestando especial atenção aos 
habitats dos prados, em consonância com 
as prioridades definidas no Quadro de 
Ação Prioritária

2
Ligação indireta ao indicador R32- 
Investments related to biodiversity

1 1 2

2 OE6 Promover condições adequadas aos polinizadores incluindo apicultura AOE6N2 1 3
Ligação direta ao indicador R35- 
Preserving beehives

2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1

2 OE6
Incentivar a formação e a prática de atividades agrícolas e florestais 
que reforcem a preservação das espécies endémicas e o combate à 
introdução e disseminação de espécies com carater invasor. 

AOE6N3 2

Alinhado com a Recomendação COM: 8 - 
Incentivar medidas de governação para 
uma gestão florestal resiliente e 
sustentável

1 1 1 3

2 OE6
Promover a seleção e utilização de espécies vegetais autóctones e de 
espécies adaptadas às condições edafoclimáticas

AOE6N5 1 1 1 1 1

2 OE4
Manutenção e reforço das características e extensão da floresta 
regional de forma a assegurar o sequestro e armazenamento de 
carbono, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

MOE4N2 1 1 1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

2
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE6
Promover uma gestão multifuncional de espaços agrícolas e florestais, 
incluindo as atividades cinegéticas, no quadro da conservação de 
espécies da fauna selvagem em risco ou ameaçadas.

COE6N6

2 OE4 Reduzir as emissões de GEE AOE4N1

2 OE4
Aumentar o sequestro de carbono no solo, através da racionalização do 
uso de fertilizantes e do aumento e melhoria do potencial produtivo da 
floresta

AOE4N2

2 OE5 Assegurar a sustentabilidade e gestão eficiente dos recursos naturais AOE5N3

2 OE6
Promover a biodiversidade, através de uma gestão sustentável dos 
recursos genéticos, animais, vegetais e florestais

AOE6N1

2 OE6 Promover condições adequadas aos polinizadores incluindo apicultura AOE6N2

2 OE6
Incentivar a formação e a prática de atividades agrícolas e florestais 
que reforcem a preservação das espécies endémicas e o combate à 
introdução e disseminação de espécies com carater invasor. 

AOE6N3

2 OE6
Promover a seleção e utilização de espécies vegetais autóctones e de 
espécies adaptadas às condições edafoclimáticas

AOE6N5

2 OE4
Manutenção e reforço das características e extensão da floresta 
regional de forma a assegurar o sequestro e armazenamento de 
carbono, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

MOE4N2

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

1 1,125 +

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A redução 
das emissões de GEE através da substituição de fontes de energia fóssil por 
energia renovável (e.g. para funcionamento de motores de rega, de sistemas 
de ventilação, de aquecimento e de iluminação de instalações), da 
reciclagem/utilização de subprodutos/desperdícios da atividade (e.g. o 
metano dos estrumes, para produção de energia e fertilizante), da eficiência 
na utilização de alimentos pelos ruminantes (e reduzir a fermentação 
entérica dos ruminantes), pode ter efeitos positivos no rendimento da 
atividade agrícola. »

2 +++

A RAA, devido à sua estrutura e localização geográfica, é 
especialmente vulnerável a eventos meteorológicos extremos e aos 
efeitos das alterações climáticas, o que evidencia a necessidade de 
combater a escassez de recursos e de assegurar a proteção dos 
valores humanos, naturais, animais e patrimoniais. Neste contexto, 
assumem importância fundamental o fomento da resiliência dos 
ecossistemas, a gestão e prevenção de riscos e o combate à 
degradação dos solos, bem como a aposta na redução dos GEE e o 
aumento do sequestro de carbono, como formas de mitigação das 
alterações climáticas.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Já o 
aumento do sequestro de carbono acompanhado da conservação do carbono 
existente no solo e na vegetação pode conseguir-se nomeadamente através 
da (re)florestação, instalação de pastagens, conservação e/ou técnicas que 
melhorem o teor de matéria orgânica no solo / proteger o ecossistema do 
solo.»

2,25 +++

Necessidade identificada para 14 intervenções 1 1,5 ++
A RAA é detentora de habitats ricos em vida animal e vegetal, bem 
como em ecossistemas de grande valor natural e paisagístico. Importa 
promover a biodiversidade através de boas práticas agrícolas, 
florestais e cinegéticas, bem como investir na valorização e na 
continuação da reintrodução de espécies endémicas, não descurando 
a pressão antrópica que existe nas ilhas mais populosas e geradoras 
de maior volume de atividade económica e maiores fluxos turísticos.
Paralelamente, as manchas florestais autóctones albergam também 
um alto grau de biodiversidade que, aliado ao índice de endemicidade 
presente, oferecem um banco genético excecional cujo valor 
ambiental, social e económico importa preservar e potenciar.

1 1,625 ++

1 1,375 +
Cada ilha da RAA é possuidora de paisagens únicas e específicas, 
importa por isso perceber como atenuar os efeitos da pressão 
antrópica na paisagem e promover a preservação e reconversão dos 
recursos paisagísticos, de modo a minimizar as consequências de 
séculos de transformação e conversão dos solos

1 1,625 ++

1 1 +
A preservação, melhoria e expansão da floresta da RAM é de grande 
importância no armazenamento de carbono, combate às alterações 
climáticas, preservação dos solos e linhas de água, preservação da 
paisagem regional e da biodiversidade a ela associada

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A gestão 
sustentável (e ativa) das explorações florestais deve permitir uma maior 
rentabilidade para o produtor florestal (os produtos da floresta produzidos de 
forma sustentável são mais valorizados pelo consumidor) e, em simultâneo, 
ganhos para o ambiente (as florestas são grandes reservatórios de carbono, 
contribuindo para a neutralidade carbónica). »

2 +++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4

Reforço dos sistemas de gestão e armazenamento de água, de forma a 
contribuir para minimizar os efeitos esperados das alterações climáticas 
na Região, relativos ao aumento da temperatura e redução da 
precipitação.

MOE4N3 1 2
Ligação indireta ao indicador R12- 
Adaptation to climate change

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

2 OE5 Redução das perdas na distribuição de água para regadio. MOE5N1 1 2
Ligação indireta ao indicador R23 
Sustainable water use

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

2 OE5
Melhoria dos níveis de matéria orgânica do solo, particularmente em 
Porto Santo.

MOE5N6 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

3
Ligação direta ao indicador R14 Carbon 
storage in soils and biomass

1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

2

2 OE5
Adopção de práticas agrícolas e particularmente pecuárias que 
reduzam as emissões de poluentes atmosféricos.

MOE5N7 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 7 - Reforçar os 
esforços de mitigação das alterações 
climática

2
Ligação indireta ao indicador R20 
Improving air quality

1 1 1

2 OE5 Melhoria das condições de exploração pecuária. MOE5N8 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 15 - Melhorar o 
bem-estar dos animais

2
Ligação indireta ao indicador R44 
Improving animal welfare

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

2 OE5 Investimentos em sistemas de rega mais eficientes. MOE5N2 2

Alinhado com a Recomendação COM: 10 - 
Intensificar os esforços para reduzir as 
pressões de captação de água e alcançar 
uma gestão sustentável da água que 
esteja em consonância com a DQA e 
contribuir para a meta do Pacto Ecológico 
Europeu em matéria de perdas de 
nutrientes

2
Ligação indireta ao indicador R23 
Sustainable water use

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

2 OE5 Redução dos riscos de erosão MOE5N5 1 3
Ligação direta ao indicador R19 Improving 
and protecting soils

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE4

Reforço dos sistemas de gestão e armazenamento de água, de forma a 
contribuir para minimizar os efeitos esperados das alterações climáticas 
na Região, relativos ao aumento da temperatura e redução da 
precipitação.

MOE4N3

2 OE5 Redução das perdas na distribuição de água para regadio. MOE5N1

2 OE5
Melhoria dos níveis de matéria orgânica do solo, particularmente em 
Porto Santo.

MOE5N6

2 OE5
Adopção de práticas agrícolas e particularmente pecuárias que 
reduzam as emissões de poluentes atmosféricos.

MOE5N7

2 OE5 Melhoria das condições de exploração pecuária. MOE5N8

2 OE5 Investimentos em sistemas de rega mais eficientes. MOE5N2

2 OE5 Redução dos riscos de erosão MOE5N5

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

A gestão e armazenamento de água na RAM assumem caracterísitcas 
muito particulares. É essencial apostar nestes sistemas para minimizar 
as perdas de água, melhorar o abastecimento às explorações agrícolas 
e aumentar a capacidade de armazenamento para mitigar os efeitos 
previstos das alterações climáticas

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A eficiência 
na utilização da água pelo setor (um dos fatores limitantes da produção 
agrícola), possibilita conciliar ganhos de produtividade do setor (menos 
custos de produção), relevantes para o rendimento do agricultor assim como 
para o abastecimento alimentar, com as maiores exigências ambientais 
decorrentes das estratégias e políticas europeias, sobretudo num contexto de 
alterações climáticas em que se prevê o agravamento de fenómenos 
climáticos extremos, como o alargamento dos períodos de seca em períodos 
de maiores exigências hídricas das culturas, em regiões de clima 
mediterrânico. A eficiência na utilização da água permite que o recurso não 
seja desperdiçado, por exemplo por escorrimento superficial, podendo ser 
aplicado onde e quando necessário. Para este efeito são relevantes 
nomeadamente a agricultura de precisão, o tipo de rega, o estado de 
conservação da rede de abastecimento de água e o nível de conhecimento 
do agricultor. »

2,25 +++

As perdas de água nos sistemas de transporte e distribuição de água 
na Região são  muito elevadas e contribuem para uma muito menor 
eficiência na utilização deste recurso bem como acentuam a 
probabilidade de eventuais situações de escassez. A melhoria destes 
sistemas é assim crucial para o futuro da agricultura na RAM e para a 
adaptação e mitigação das alterações climáticas

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A eficiência 
na utilização da água pelo setor (um dos fatores limitantes da produção 
agrícola), possibilita conciliar ganhos de produtividade do setor (menos 
custos de produção), relevantes para o rendimento do agricultor assim como 
para o abastecimento alimentar, com as maiores exigências ambientais 
decorrentes das estratégias e políticas europeias, sobretudo num contexto de 
alterações climáticas em que se prevê o agravamento de fenómenos 
climáticos extremos, como o alargamento dos períodos de seca em períodos 
de maiores exigências hídricas das culturas, em regiões de clima 
mediterrânico. A eficiência na utilização da água permite que o recurso não 
seja desperdiçado, por exemplo por escorrimento superficial, podendo ser 
aplicado onde e quando necessário. Para este efeito são relevantes 
nomeadamente a agricultura de precisão, o tipo de rega, o estado de 
conservação da rede de abastecimento de água e o nível de conhecimento 
do agricultor. »

2,25 +++

Os níveis de matéria orgânica no solo são reduzidos em partes da ilha 
da Madeira e na ilha do Porto Santo. A sua melhoria ajudará à 
melhoria da fertilidade dos solos e ao aumento do sequestro de 
carbono pelos solos

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Já o 
aumento do sequestro de carbono acompanhado da conservação do carbono 
existente no solo e na vegetação pode conseguir-se nomeadamente através 
da (re)florestação, instalação de pastagens, conservação e/ou técnicas que 
melhorem o teor de matéria orgânica no solo / proteger o ecossistema do 
solo.»

2,5 +++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « 
Decorrentes do próprio funcionamento da atividade agrícola encontram-se as 
emissões de amoníaco que afetam a qualidade do ar, em particular 
resultantes da produção animal e da aplicação de fertilizantes azotados.»

1,875 ++

1 1,5 ++

A rega nas explorações agrícolas da RAM é maioritariamente feita por 
alagamento, com grandes perdas na utilização da água. A adopção de 
melhores práticas e tecnologias de regadio contribuirá para a 
preservação do recurso água

1 1,875 ++

A muito acentuada orografia da ilha da Madeira éum forte indutor da 
erosão dos solos, particularmente em situações extremas de 
deslizamentos de terras provocados por chuvas intensas. As medidas 
de combate à erosão são assim fundamentais para a preservação dos 
solos na região

1 1,875 ++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE6
Evitar o abandono de áreas agrícolas e apoiar à manutenção dos 
elementos caracterizadores da paisagem agrícola tradicional 
humanizada.

MOE6N1 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

2 OE6
Fomentar a florestação de áreas não agrícolas com espécies endémicas 
da paisagem regional, nomeadamente as integrantes da Laurissilva.

MOE6N2 2

Alinhado com a Recomendação COM: 8 - 
Incentivar medidas de governação para 
uma gestão florestal resiliente e 
sustentável

2
Ligação indireta ao indicador R18 
Investment support to the forest sector

1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

2 OE6
Disponibilizar mecanismos que facilitem a compatibilização das 
actividades humanas, agrícola e florestal, com a preservação das 
espécies naturais.

MOE6N4 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

2 OE6
Investimento na floresta quanto à resiliência aos incêndios, ao seu 
combate e gestão, à recuperação dos ecosistemas e à erradicação de 
invasoras lenhosas exóticas

MOE6N5 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 8 - Incentivar 
medidas de governação para uma gestão 
florestal resiliente e sustentável

1 1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

2 OE6
Implementar medidas que visem a redução do risco da perda de 
biodiversidade associado a incêndios

MOE6N6 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

2 OE6
Evitar o abandono de áreas agrícolas e apoiar à manutenção dos 
elementos caracterizadores da paisagem agrícola tradicional 
humanizada.

MOE6N1

2 OE6
Fomentar a florestação de áreas não agrícolas com espécies endémicas 
da paisagem regional, nomeadamente as integrantes da Laurissilva.

MOE6N2

2 OE6
Disponibilizar mecanismos que facilitem a compatibilização das 
actividades humanas, agrícola e florestal, com a preservação das 
espécies naturais.

MOE6N4

2 OE6
Investimento na floresta quanto à resiliência aos incêndios, ao seu 
combate e gestão, à recuperação dos ecosistemas e à erradicação de 
invasoras lenhosas exóticas

MOE6N5

2 OE6
Implementar medidas que visem a redução do risco da perda de 
biodiversidade associado a incêndios

MOE6N6

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

A paisagem agrícola humanizada que caracteriza grande parte da ilhas 
da Madeira e do Porto Santo não só é um elemento fundamental da 
paisagem da RAM, como tem um papel essencial na redução do risco 
de erosão do solo, na gestão da água e na preservaçao da 
biodiversidade cultivada 

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os serviços 
promovidos pelos ecossistemas não se encontram em geral associados a um 
preço, pela dificuldade de associar um preço a serviços não valorizados pelo 
mercado (e.g. é o caso da regulação do clima, polinização, controlo da erosão 
e das inundações). Contudo, a sua importância para a 
manutenção/sobrevivência do planeta é evidente. As zonas rurais são 
territórios caracterizados por integrarem paisagens naturais (algumas em 
rede Natura2000) de valor paisagístico relevante, que oferecem inúmeros 
serviços dos ecossistemas que devem ser preservados»

2,125 +++

A Laurissilva da ilha da Madeira é um ecossistema único e endémico 
que é fundamental preservar e valorizar através de acções de 
florestação e arborização com recurso a espécies endémicas

1 2 +++

1 1,125 +

Os incêndios florestais são relativamente comuns na RAM, muitas 
vezes com efeitos devastadores. Também a presença de espécies 
invasoras pode contribuir para uma degradação dos ecossistemas 
assentes em espécies endémicas. O investimento na floresta regional 
é assim essencial

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Contudo, a 
qualidade do ar nestas regiões também pode ser afetada pelos incêndios 
rurais que têm vindo a ocorrer de forma cada vez mais frequente e intensa, 
sobretudo na época do verão. A tendência de despovoamento e de 
envelhecimento das zonas rurais associada ao abandono da atividade agrícola 
e florestal torna estas regiões mais vulneráveis a incêndios rurais e associados 
a um contexto de alterações do clima»

2,5 +++

Os incêndios na RAM degradam a sua paisagem e destroem os seus 
ecossistemas, noemadamente a biodiversidade endémica, pelo que a 
gestão do risco de incêndios é fundamental

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O 
despovoamento e o envelhecimento da população rural associados ao 
abandono da atividade agrícola e florestal fragilizam os ecossistemas 
agravando o risco de incêndio rural e a degradação do solo (desertificação). »

1,875 ++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE7
Facilitar o acesso à terra por parte dos jovens agricultores e novos 
agricultores 

COE7N1 AOE7N1 MOE7N4 PTOE7N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

2
Ligação indireta ao indicador R36 
Generational renewal

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE7
Promover as competências do jovem agricultor e do novo agricultor 
incluindo o acompanhamento técnico especializado.

COE7N2 AOE7N2 MOE7N5 PTOE7N2 1 1 3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE7
Facilitar o acesso ao financiamento para os jovens e os novos 
agricultores e condições de tributação fiscal mais competitivas 

COE7N3 AOE7N3 MOE7N3 PTOE7N3 1 2
Ligação indireta ao indicador R36 
Generational renewal

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE7
Garantir apoio ao rendimento dos jovens agricultores nos primeiros 
anos de instalação , nomeadamente com vista à redução dos riscos do 
investimento

COE7N4 AOE7N4 MOE7N2 PTOE7N4 1 3
Ligação direta ao indicador R36 
Generational renewal

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

3 OE8
Promover abordagens de desenvolvimento local integrado (incluindo 
serviços básicos às comunidades rurais).

COE8N3 AOE8N3 MOE8N6 PTOE8N1 1 3
Ligação direta ao indicador R38 LEADER 
coverage

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

3 OE8 Incentivar a bioeconomia e economia circular COE8N4 AOE8N5 MOE8N4 PTOE8N2 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 12 - Desenvolver a 
economia circular

3
Ligação direta ao indicador R39 
Developing the rural economy

3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

3 OE9 Prevenir, reduzir e monitorizar  perdas e desperdício alimentar COE9N4 AOE9N3 MOE9N4 PTOE9N1 1 1 3
Necessidade identificada nas 3 Regiões 
(continente; Açores e Madeira)

1 1

3 OE7
Aumentar a atratividade das zonas rurais para a instalação de 
empresas, garantindo o acesso a serviços essenciais

COE7N5 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

1 2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE8
Apoiar a manutenção e desenvolvimento da pequena e média 
agricultura familiar e sua integração no mercado.

COE8N1 1 2
Ligação indireta ao indicador R6 
Redistribution to smaller farms

1 1 3
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE7
Facilitar o acesso à terra por parte dos jovens agricultores e novos 
agricultores 

COE7N1 AOE7N1 MOE7N4 PTOE7N1

3 OE7
Promover as competências do jovem agricultor e do novo agricultor 
incluindo o acompanhamento técnico especializado.

COE7N2 AOE7N2 MOE7N5 PTOE7N2

3 OE7
Facilitar o acesso ao financiamento para os jovens e os novos 
agricultores e condições de tributação fiscal mais competitivas 

COE7N3 AOE7N3 MOE7N3 PTOE7N3

3 OE7
Garantir apoio ao rendimento dos jovens agricultores nos primeiros 
anos de instalação , nomeadamente com vista à redução dos riscos do 
investimento

COE7N4 AOE7N4 MOE7N2 PTOE7N4

3 OE8
Promover abordagens de desenvolvimento local integrado (incluindo 
serviços básicos às comunidades rurais).

COE8N3 AOE8N3 MOE8N6 PTOE8N1

3 OE8 Incentivar a bioeconomia e economia circular COE8N4 AOE8N5 MOE8N4 PTOE8N2

3 OE9 Prevenir, reduzir e monitorizar  perdas e desperdício alimentar COE9N4 AOE9N3 MOE9N4 PTOE9N1

3 OE7
Aumentar a atratividade das zonas rurais para a instalação de 
empresas, garantindo o acesso a serviços essenciais

COE7N5

3 OE8
Apoiar a manutenção e desenvolvimento da pequena e média 
agricultura familiar e sua integração no mercado.

COE8N1

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

O acesso à terra é essencial à renovação geracional, que é um factor 
decisivo no reforço do tecido socioeocnómico das zonas rurais

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « As 
dificuldades de acesso à terra por parte de novos agricultores, 
nomeadamente jovens, é um dos obstáculos às novas entradas na atividade 
agrícola. Em particular disponibilidade de terras com solos de maior aptidão 
agrícola. »

2,5 +++
A melhor formação e acesso ao conhecimento dos jovens e outros 
agentes em meio rural contribui decisivamente para a melhoria dos 
seus resultados económicos

1 1,625 ++
O acesso ao financiamento é essencial à dinamização de projectos e 
investimentos, sendo um factor decisivo na vitalidade do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais

1 1,75 ++

A renovação geracional é um factor decisivo no reforço do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais, pelo que é fundamental dotar os 
jovens dos meios para que os seus projectos e investimentos possam 
gerar retorno, compensando-os nos primeiros anos de actividade

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « As zonas 
rurais têm vindo a apresentar nas últimas décadas uma tendência de 
despovoamento e de envelhecimento. A perda de população para as zonas 
urbanas (e para outros países), com melhores perspetivas de rendimento, 
poderá ser contrariada através do desenvolvimento económico das zonas 
rurais (e.g. através de instalação de novas empresas, investimento em 
infraestruturas e equipamentos, instalação de serviços) tornando-as mais 
atrativas nomeadamente para os jovens (jovem empresário rural). Em 
particular o setor agrícola, que se concentra sobretudo nestas zonas, também 
tem perdido mão-de-obra e está mais envelhecido sendo importante 
reverter esta evolução nomeadamente através de apoios à instalação (e 
manutenção) de jovens na agricultura (rejuvenescimento da agricultura).  »

2,625 +++

As abordagens de desenvolvimento local integrado permitem adequar 
as tipologias e modalidades às necessidades locais dos territórios, 
sendo fundamentias na promoção de um desenvolvimento integrado 
e equilibrado destes territórios

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Trata-se de 
uma estratégia bottom-up em que as comunidades rurais identificam as suas 
necessidades (económicas, ambientais e sociais) e elaboram uma estratégia 
com base em inovações/soluções tecnológicas. Uma abordagem smart village 
pretende a aproximação das condições de vida das zonas rurais às zonas 
urbanas através de, nomeadamente maior cobertura de rede ou de acesso 
de banda larga, revitalizando as zonas rurais. No fundo, tornar as zonas rurais 
mais modernas, potenciando a atração de população nomeadamente jovem, 
para regiões que têm apresentado uma tendência de despovoamento e de 
envelhecimento. 
Para o desenvolvimento tecnológico, socioeconómico das zonas rurais será 
necessário considerar o investimento em novos equipamentos, serviços, 
infraestruturas, que poderão influenciar de forma positiva a atração de 
população para estas regiões tradicionalmente despovoadas e envelhecidas.»

2,75 +++

A bioeconomia e a economia circular têm uma importância crescente 
na promoção de uma economia mais sustentável e com uma 
utilização mais racional e eficiente dos recursos, devendo ser 
incentivados os investimentos que contribuam para o seu 
desenvolvimento

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O 
aproveitamento de subprodutos da atividade agrícola e florestal, assim como 
dos respetivos resíduos, pode possibilitar ganhos de produtividade com 
impactos positivos no rendimento do agricultor, e em simultâneo, ganhos 
para o ambiente com o menor consumo de recursos naturais (e.g. água) e de 
energia fóssil (e.g. petróleo). Por exemplo, o agricultor pode escoar 
subprodutos para novas fileiras (e.g. reaproveitar fruta/vegetais “feios” para 
a indústria dos sumos), reutilizar águas residuais para efeitos de rega, 
produzir energia a partir de biomassa residual (e.g. produzir energia a partir 
do biogás libertado pelos chorumes). Para este efeito, são relevantes 
nomeadamente a I&D nesta área, a transferência de inovação e 
conhecimento para a atividade e a (re)organização das cadeias de 
abastecimento.»

2,875 +++

1 1,25 +

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Para 
impulsionar o desenvolvimento económico das zonas rurais é importante, 
criar condições para a instalação de novas empresas e manter as empresas 
que já existem, com impactos positivos na geração/manutenção de emprego 
rural. »

2 +++
Tendo em atenção a estrutura agrária de Portugal continental onde 
predomina a pequena e mádia agricultura, o apoio ao seu 
desenvolvimento e manuteanção  é fundamental para assegurar a  
sustentabilidade das comunidades rurais e equilibrio do mercado 
alimentar.

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A 
sustentabilidade das comunidades rurais, nomeadamente através da 
pequena agricultura, para efeitos de proteção dos valores ambientais e 
paisagísticos.»

2,125 +++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE8
Apoio à valorização dos recursos endógenos através de atividades 
complementares como o turismo nas zonas rurais, o artesanato, a 
cinegética e pesca em águas interiores.

COE8N2 2

Alinhado com a Recomendação COM: 11 - 
Reduzir a tendência para o 
despovoamento, o risco de pobreza e as 
disparidades de género no emprego nas 
zonas rurais

1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE8
Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista 
económico e geradora de bens públicos ambientais/paisagem/lazer

COE8N5 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 8 - Incentivar 
medidas de governação para uma gestão 
florestal resiliente e sustentável

1 1 1 3

3 OE8
Priorizar a gestão conjunta ou de escala dos espaços florestais com 
rentabilidade.

COE8N6 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 8 - Incentivar 
medidas de governação para uma gestão 
florestal resiliente e sustentável

1 1 1 2

3 OE8
Aproximar os níveis de empregabilidade e de direção empresarial entre 
géneros.

COE8N7 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE9 Utilização racional dos produtos antimicrobianos. COE9N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 13 - Contribuir para 
a meta do Pacto Ecológico Europeu em 
matéria de agentes antimicrobianos

3
Ligação direta ao indicador R43 Limiting 
antimicrobial use

1 1 1

3 OE9 Promover o uso sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos COE9N2 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 14 - Contribuir para 
as metas do Pacto Ecológico Europeu em 
matéria de pesticidas

3
Ligação direta ao indicador R24 
Sustainable and reduced use of pesticides

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE9
Melhorar o bem-estar animal e a resposta a zoonoses bem como a 
respetiva comunicação ao consumidor

COE9N3 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 15 - Melhorar o 
bem-estar dos animais

3
Ligação direta ao indicador R44 Improving 
animal welfare

1 1 2

3 OE9

Consolidar o princípio do consumo de proximidade aos locais de 
produção, nomeadamente através do estabelecimento de cadeias 
curtas locais com impacto positivo no indicador de pegada carbónica 
(e.g. através da contratação pública)

COE9N5 1 1 1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

1

3 OE9

Melhorar a informação e a formação do consumidor em termos de 

rotulagem alimentar (e.g. rotulagem nutricional front-of-pack, 
rotulagem de origem, formas mais sustentáveis ou 
diferenciadoras de processos produtivos, significado das 
datas de validade dos géneros alimentícios)

COE9N6 1 1 1 1 1

3 OE9
Promover os produtos da gastronomia portuguesa e a sua relação com 
dietas saudáveis

COE9N7 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE9

Melhorar a comunicação junto da sociedade sobre o papel dos 
agricultores e produtores florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas agrícolas e florestais sustentáveis 
na utilização dos recursos naturais e benéficas para o clima

COE9N8 1 1 2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE7
Aumentar a atratividade das zonas rurais para a instalação de 
empresas, garantindo o acesso a serviços essenciais

AOE7N5 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

1 2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1
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OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE8
Apoio à valorização dos recursos endógenos através de atividades 
complementares como o turismo nas zonas rurais, o artesanato, a 
cinegética e pesca em águas interiores.

COE8N2

3 OE8
Promoção de uma gestão florestal ativa e sustentável do ponto de vista 
económico e geradora de bens públicos ambientais/paisagem/lazer

COE8N5

3 OE8
Priorizar a gestão conjunta ou de escala dos espaços florestais com 
rentabilidade.

COE8N6

3 OE8
Aproximar os níveis de empregabilidade e de direção empresarial entre 
géneros.

COE8N7

3 OE9 Utilização racional dos produtos antimicrobianos. COE9N1

3 OE9 Promover o uso sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos COE9N2

3 OE9
Melhorar o bem-estar animal e a resposta a zoonoses bem como a 
respetiva comunicação ao consumidor

COE9N3

3 OE9

Consolidar o princípio do consumo de proximidade aos locais de 
produção, nomeadamente através do estabelecimento de cadeias 
curtas locais com impacto positivo no indicador de pegada carbónica 
(e.g. através da contratação pública)

COE9N5

3 OE9

Melhorar a informação e a formação do consumidor em termos de 

rotulagem alimentar (e.g. rotulagem nutricional front-of-pack, 
rotulagem de origem, formas mais sustentáveis ou 
diferenciadoras de processos produtivos, significado das 
datas de validade dos géneros alimentícios)

COE9N6

3 OE9
Promover os produtos da gastronomia portuguesa e a sua relação com 
dietas saudáveis

COE9N7

3 OE9

Melhorar a comunicação junto da sociedade sobre o papel dos 
agricultores e produtores florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas agrícolas e florestais sustentáveis 
na utilização dos recursos naturais e benéficas para o clima

COE9N8

3 OE7
Aumentar a atratividade das zonas rurais para a instalação de 
empresas, garantindo o acesso a serviços essenciais

AOE7N5

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

1 1,25 +

Do ponto de vista florestal, o território continental português poderá 
ser especializado em dois tipos de áreas, com base no conceito de 
vocação dominante: uma área de produção lenhosa e uma área de 
gestão multifuncional 

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A gestão 
sustentável (e ativa) das explorações florestais deve permitir uma maior 
rentabilidade para o produtor florestal (os produtos da floresta produzidos de 
forma sustentável são mais valorizados pelo consumidor) e, em simultâneo, 
ganhos para o ambiente (as florestas são grandes reservatórios de carbono, 
contribuindo para a neutralidade carbónica). »

2,25 +++

Tendo em atenção a estrutura florestal de Portugal continental onde 
predomina a pequena propriedade forelat, a promoção da gestão 
conjunta  é fundamental para assegurar a  sustentabilidade das 
comunidades rurais e redução dos riscos de incêndios Rurais.

1 1,5 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O setor 
agrícola tem vindo a perder mão-de-obra nas últimas décadas. Para 
contrariar essa tendência é necessário atrair novos agricultores para 
desenvolver a atividade agrícola, nomeadamente através de apoios à 
instalação. As mulheres representam cerca de 30% dos produtores agrícolas e 
correspondem a cerca de 70% dos cônjuges. Apesar dos cônjuges não serem 
classificados enquanto produtores agrícolas podem ter um papel importante 
em termos de gestão da exploração. »

1,875 ++

1 1,5 ++

Neste sentido, é fundamental apoiar os produtores na adoção de 
modos de produção mais sustentáveis, nomeadamente a agricultura 
biológica, e incentivar a utilização de produtos fitossanitários menos 
prejudiciais ao ambiente.

1 1,875 ++
Neste sentido, é fundamental apoiar os produtores na adoção de 
modos de produção mais sustentáveis, nomeadamente uso de  
medicamentos para animais menos prejudiciais ao ambiente, assim 
como promover o bem-estar animal.

1 1,75 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os circuitos 
de abastecimento curtos e locais permitem uma relação mais próxima entre 
produtor e consumidor e geram uma menor pegada ecológica em resultado 
da diminuição da distância/consumo de combustível entre a origem e o 
destino do produto. Saliente-se que com a pandemia COVID-19 a apetência e 
o conhecimento do consumidor pelas compras online aumentou, tendo a 
fileira alimentar vindo a acompanhar esta tendência. »

1,75 ++

1 1 +

1 1,125 +

1 1,25 +

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Para 
impulsionar o desenvolvimento económico das zonas rurais é importante, 
criar condições para a instalação de novas empresas e manter as empresas 
que já existem, com impactos positivos na geração/manutenção de emprego 
rural. »

1,875 ++
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Anexo: Fundamentação da classificação de cada critério para cada necessidade em conformidade com a metodologia apresentada

valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE8
Dinamizar a criação de novas empresas e qualificar as existentes, 
incentivando a criação de emprego

AOE8N1 1 3
Ligação direta ao indicador R37 Growth 
and jobs in rural areas

1 1 1

3 OE8
Valorizar a cultura, o património e os recursos endógenos regionais e 
promover abordagens de desenvolvimento local integrado

AOE8N2 1 3
Ligação direta ao indicador R38 LEADER 
coverage

1 1 1

3 OE8 Promover produtos e serviços ligados ao mundo rural AOE8N4 2

Alinhado com a Recomendação COM: 11 - 
Reduzir a tendência para o 
despovoamento, o risco de pobreza e as 
disparidades de género no emprego nas 
zonas rurais

1 1 1 1

3 OE8
Promover o investimento para a valorização dos produtos de origem 
florestal

AOE8N6 1 1 1 1 1

3 OE8
Promover a floresta de Criptoméria enquanto componente da 
economia rural da R.A. Açores

AOE8N7 2

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 8 - Incentivar 
medidas de governação para uma gestão 
florestal resiliente e sustentável

1 1 1 1

3 OE8

Estimular a florestação e reflorestação, com espécies florestais bem-
adaptadas às condições edafoclimáticas das estações, contribuindo 
para a preservação dos habitats florestais, diminuindo os riscos de 
erosão e aumentando a biodiversidade e a formação de corredores 
ecológicos

AOE8N8 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 8 - Incentivar 
medidas de governação para uma gestão 
florestal resiliente e sustentável

2
Ligação indireta ao indicador R17 
Afforested land

1 1 1

3 OE8
Incentivar a prática de atividades em áreas florestais de recreio, através 
de uma gestão responsável dos recursos florestais, com objetivo de 
potenciar o uso múltiplo que a floresta proporciona

AOE8N9 1 1 1 1 1

3 OE9
Incentivar a implementação de medidas que visem reforçar e melhorar 
a segurança alimentar e a saúde, incluindo o uso sustentável de 
produtos fitofarmacêuticos 

AOE9N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 14 - Contribuir para 
as metas do Pacto Ecológico Europeu em 
matéria de pesticidas

3
Ligação direta ao indicador R24 
Sustainable and reduced use of pesticides

1 1 3

3 OE9
Incentivar sistemas produtivos menos intensivos, e promover o bem-
estar animal

AOE9N2 3
Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 15 - Melhorar o 
bem-estar dos animais

3
Ligação direta ao indicador R44 Improving 
animal welfare

1 1 2

3 OE9
Desenvolver, promover e valorizar os produtos regionais, com foco na 
sua qualidade e diferenciação

AOE9N4 1 1 1 1 1

3 OE9

Melhorar a comunicação junto da sociedade sobre o papel dos 
agricultores e produtores florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas agrícolas e florestais sustentáveis 
na utilização dos recursos naturais e benéficas para o clima

AOE9N5 1 1 2
Necessidade identificada nas Regiões: 
Continente e Açores

1 1

3 OE9 Promover o incremento das áreas de produção biológica AOE9N6 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 4- Contribuir para 
as metas do Pacto Ecológico Europeu, 
nomeadamente a agricultura biológica

3
Ligação direta ao indicador R29 
Development of organic agriculture

1 1 1

3 OE7
Fomento da substituição de gerações e rejuvenescimento do tecido 
agrícola regional, associado ao aumento da formação dos agricultores e 
dos trabalhadores agrícolas.

MOE7N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

1 1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

3

3 OE7
Criação de mecanismos que facilitem o financiamento dos pequenos 
investimentos em meio rural.

MOE7N8 1 2
Ligação indireta ao indicador R39 
Developing the rural economy

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2
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OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE8
Dinamizar a criação de novas empresas e qualificar as existentes, 
incentivando a criação de emprego

AOE8N1

3 OE8
Valorizar a cultura, o património e os recursos endógenos regionais e 
promover abordagens de desenvolvimento local integrado

AOE8N2

3 OE8 Promover produtos e serviços ligados ao mundo rural AOE8N4

3 OE8
Promover o investimento para a valorização dos produtos de origem 
florestal

AOE8N6

3 OE8
Promover a floresta de Criptoméria enquanto componente da 
economia rural da R.A. Açores

AOE8N7

3 OE8

Estimular a florestação e reflorestação, com espécies florestais bem-
adaptadas às condições edafoclimáticas das estações, contribuindo 
para a preservação dos habitats florestais, diminuindo os riscos de 
erosão e aumentando a biodiversidade e a formação de corredores 
ecológicos

AOE8N8

3 OE8
Incentivar a prática de atividades em áreas florestais de recreio, através 
de uma gestão responsável dos recursos florestais, com objetivo de 
potenciar o uso múltiplo que a floresta proporciona

AOE8N9

3 OE9
Incentivar a implementação de medidas que visem reforçar e melhorar 
a segurança alimentar e a saúde, incluindo o uso sustentável de 
produtos fitofarmacêuticos 

AOE9N1

3 OE9
Incentivar sistemas produtivos menos intensivos, e promover o bem-
estar animal

AOE9N2

3 OE9
Desenvolver, promover e valorizar os produtos regionais, com foco na 
sua qualidade e diferenciação

AOE9N4

3 OE9

Melhorar a comunicação junto da sociedade sobre o papel dos 
agricultores e produtores florestais enquanto agentes na gestão do 
território e catalisadores de práticas agrícolas e florestais sustentáveis 
na utilização dos recursos naturais e benéficas para o clima

AOE9N5

3 OE9 Promover o incremento das áreas de produção biológica AOE9N6

3 OE7
Fomento da substituição de gerações e rejuvenescimento do tecido 
agrícola regional, associado ao aumento da formação dos agricultores e 
dos trabalhadores agrícolas.

MOE7N1

3 OE7
Criação de mecanismos que facilitem o financiamento dos pequenos 
investimentos em meio rural.

MOE7N8

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Para 
impulsionar o desenvolvimento económico das zonas rurais é importante, 
criar condições para a instalação de novas empresas e manter as empresas 
que já existem, com impactos positivos na geração/manutenção de emprego 
rural. »

1,75 ++

1 1,25 +

1 1,125 +

1 1 +

1 1,125 +

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « A gestão 
sustentável (e ativa) das explorações florestais deve permitir uma maior 
rentabilidade para o produtor florestal (os produtos da floresta produzidos de 
forma sustentável são mais valorizados pelo consumidor) e, em simultâneo, 
ganhos para o ambiente (as florestas são grandes reservatórios de carbono, 
contribuindo para a neutralidade carbónica). »

1,875 ++

1 1 +
Neste sentido, é fundamental apoiar os produtores na adoção de 
modos de produção mais sustentáveis, nomeadamente a agricultura 
biológica, e incentivar a utilização de produtos fitossanitários  menos 
prejudiciais ao ambiente.

1 2 +++
Neste sentido, é fundamental apoiar os produtores na adoção de 
modos de produção mais sustentáveis, nomeadamente na utilização 
de medicamentos para animais menos prejudiciais ao ambiente, assim 
como promover o bem-estar animal.

1 1,75 ++

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Os 
consumidores e cidadãos europeus encontram-se cada vez mais preocupados 
com a forma como os alimentos são produzidos e chegam às prateleiras dos 
supermercados. De um modo geral, querem alimentos de qualidade (e.g. 
saudáveis - sem resíduos de pesticidas ou de antibióticos; tradicionais), 
produzidos de uma forma ambiental e eticamente responsável (de baixo 
impacto sobre o ambiente e respeitando o bem-estar animal). Esta 
preocupação ter-se-á tornado mais evidente com a pandemia da COVID-19, 
uma doença infeciosa que se transmite de animais para humanos.»

1,5 ++

1 1,125 +

1 1,5 ++

A renovação geracional é um factor decisivo no reforço do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais, pelo que é fundamental dotar os 
jovens e os trabalhadores de maiores níveis de formação

1 2 +++
O acesso ao financiamento é essencial à dinamização de projectos e 
investimentos, sendo um factor decisivo na vitalidade do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais

1 1,5 ++
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valor justificação valor justificação valor justificação valor justificação valor

D1- Alinhamento com as Prioridades da União Europeia D2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional

Cr.1.1- Recomendações Cr.1.2- Indicadores Cr.2.1- Alcance territorial Cr.2.2- Multivalência OG Obj. Necessidades Nacionais e Regionais CONT RAA RAM NAC

3 OE7 Reforço das capacidades da mão-de-obra em meio rural. MOE7N9 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE7

Maior dinâmica empresarial em meio rural, incluindo a criação de 
empresas de maior dimensão (eventualmente com deslocalização a 
partir do Funchal), nomeadamente nos sectores com maior potencial 
de procura (turismo e serviços).

MOE7N6 1 2
Ligação indireta ao indicador R39 
Developing the rural economy

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1

3 OE7
Reforço dos serviços públicos e comunicações em meio rural de forma 
a incentivar a localização de pessoas e empresas.

MOE7N7 1 2
Ligação indireta ao indicador R41 
Connecting rural Europe

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE8
Rejuvenescimento e aumento dos níveis de escolaridade da população 
rural.

MOE8N1 3

Diretamente alinhada com a 
Recomendação COM: 11 - Reduzir a 
tendência para o despovoamento, o risco 
de pobreza e as disparidades de género 
no emprego nas zonas rurais

2
Ligação indireta ao indicador R36 
Generational renewal

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE8
Desenvolvimento da economia, do emprego e do rendimento dos 
habitantes a nível local, assente em microempresas, turismo rural, 
produtos tradicionais, entre outros.

MOE8N2 2

Alinhado com a Recomendação COM: 11 - 
Reduzir a tendência para o 
despovoamento, o risco de pobreza e as 
disparidades de género no emprego nas 
zonas rurais

2
Ligação indireta ao indicador R39 
Developing the rural economy

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

3

3 OE8
Maior aproveitamento da biomassa e resíduos agrícolas e florestas e 
efluentes pecuários para a produção de energia

MOE8N5 2
Alinhada com a Recomendação COM: 9 - 
Reforçar o desenvolvimento da produção 
de energias renováveis

2

Ligação indireta ao indicador R15 
Renewable energy from agriculture, 
forestry and from other renewable 
sources

1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

2

3 OE8
Fomento dos mecanismos de acesso a financiamento para apoio às 
empresas e ao investimento.

MOE8N3 1 1 1 1 3

3 OE9

Manutenção e reforço dos mecanismos que asseguram a produção, 
transformação, comercialização e consumo de produtos agrícolas 
segundo regras em matéria de ambiente, alterações climáticas, boas 
condições agrícolas e ambientais, saúde pública, saúde animal, 
fitossanidade e bem-estar animal.

MOE9N1 1 1 1 1 3

3 OE9

Fomento do conhecimento e adesão dos agricultores a práticas 
agrícolas sustentáveis (ProdI, MPB) e sistemas de certificação que lhes 
assegurem simultaneamente maior escoamento da produção e 
reconhecimento pelos produtores (selo "Produto da MAdeira", 
GlobalGap).

MOE9N2 2

Alinhado com a Recomendação COM: 4- 
Contribuir para as metas do Pacto 
Ecológico Europeu, nomeadamente a 
agricultura biológica

3
Ligação direta ao indicador R29 
Development of organic agriculture

1 3
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 2 OE

2

3 OE9

Promoção junto dos consumidores de formas de alimentação mais 
sustentáveis, não só quanto à saúde e segurança alimentar, mas 
também em termos ambientais, nomeadamente quanto ao carácter 
local dos produtos consumidos.

MOE9N3 1 1 1 2
Foi identificada como necessidade complementar 
em mais de 1 ou 2 OE

1
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3 OE7 Reforço das capacidades da mão-de-obra em meio rural. MOE7N9

3 OE7

Maior dinâmica empresarial em meio rural, incluindo a criação de 
empresas de maior dimensão (eventualmente com deslocalização a 
partir do Funchal), nomeadamente nos sectores com maior potencial 
de procura (turismo e serviços).

MOE7N6

3 OE7
Reforço dos serviços públicos e comunicações em meio rural de forma 
a incentivar a localização de pessoas e empresas.

MOE7N7

3 OE8
Rejuvenescimento e aumento dos níveis de escolaridade da população 
rural.

MOE8N1

3 OE8
Desenvolvimento da economia, do emprego e do rendimento dos 
habitantes a nível local, assente em microempresas, turismo rural, 
produtos tradicionais, entre outros.

MOE8N2

3 OE8
Maior aproveitamento da biomassa e resíduos agrícolas e florestas e 
efluentes pecuários para a produção de energia

MOE8N5

3 OE8
Fomento dos mecanismos de acesso a financiamento para apoio às 
empresas e ao investimento.

MOE8N3

3 OE9

Manutenção e reforço dos mecanismos que asseguram a produção, 
transformação, comercialização e consumo de produtos agrícolas 
segundo regras em matéria de ambiente, alterações climáticas, boas 
condições agrícolas e ambientais, saúde pública, saúde animal, 
fitossanidade e bem-estar animal.

MOE9N1

3 OE9

Fomento do conhecimento e adesão dos agricultores a práticas 
agrícolas sustentáveis (ProdI, MPB) e sistemas de certificação que lhes 
assegurem simultaneamente maior escoamento da produção e 
reconhecimento pelos produtores (selo "Produto da MAdeira", 
GlobalGap).

MOE9N2

3 OE9

Promoção junto dos consumidores de formas de alimentação mais 
sustentáveis, não só quanto à saúde e segurança alimentar, mas 
também em termos ambientais, nomeadamente quanto ao carácter 
local dos produtos consumidos.

MOE9N3

2 1,5

justificação valor justificação valor class.

TOTALD2- Alinhamento com a Visão da Estratégia Nacional D3- Alinhamento com os destinatários/interessados do PEPAC

Cr.2.3- Relevância para o Objetivo Geral Cr.3.1- Aderência

A melhor formação e acesso ao conhecimento dos agentes em meio 
rural contribui decisivamente para a melhoria dos seus resultados 
económicos

1 1,375 +

1 1,25 +

O reforço do tecido socioeconómico das zonas rurais assenta 
substancialmente na capacidade de disponibilização de serviços 
essenciais às suas populações, incluindo para localização de empresas, 
criadoras de emprego e riqueza nestes meios

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « Para o 
desenvolvimento tecnológico, socioeconómico das zonas rurais será 
necessário considerar o investimento em novos equipamentos, serviços, 
infraestruturas, que poderão influenciar de forma positiva a atração de 
população para estas regiões tradicionalmente despovoadas e envelhecidas.»

2 +++

A renovação geracional é um factor decisivo no reforço do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais, pelo que é fundamental dotar os 
jovens e os trabalhadores de maiores níveis de formação

1 1,75 ++

O desenvolvimento integrado e equilibrado das zonas rurais da RAM 
deverá assentar, embora não exclusivamente, em microempresas que 
tirem partido das suas condições distintivas, através da promoção do 
turismo de natureza e da utilização de produtos tradicionais

1 1,875 ++

O acesso ao financiamento é essencial à dinamização de projectos e 
investimentos, sendo um factor decisivo na vitalidade do tecido 
socioeocnómico das zonas rurais

3

Comentário Reflexões e contributos 1.ª fase da Consulta Pública « O 
aproveitamento de subprodutos da atividade agrícola e florestal, assim como 
dos respetivos resíduos, pode possibilitar ganhos de produtividade com 
impactos positivos no rendimento do agricultor, e em simultâneo, ganhos 
para o ambiente com o menor consumo de recursos naturais (e.g. água) e de 
energia fóssil (e.g. petróleo). »

2,125 +++

O grande volume de biomassa florestal e, em menor escala a 
biomassa agrícola, produzidas na RAM, bem como os resíduos e 
efluentes pecuários, deverão ser melhor aproveitados na produção de 
energias sustentáveis na região

1 1,5 ++
A produção, transformação e comercialização de acordo com as 
melhores práticas existentes contribui para a segurançaalimentar e 
para a confiança dos consumidores nos produtos adquiridos, 
contribuindo para uma melhoria dos rendimentos dos produtores em 
meio rural

1 1,5 ++

A adpoção pelos agricultores de práticas agrícolas sustentáveis (ProdI, 
MPB) e sistemas de certificação (selo "Produto da MAdeira", 
GlobalGap) permitem não só melhor a sustentabilidade e eficiência na 
utilização dos recursos, como também assegurar maior escoamento 
da produção e reconhecimento pelos produtores contribuindo para a 
melhoria das suas condições de vida

1 1,875 ++

1 1,125 +

26/26


