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Esclarecimento sobre o pagamento por práticas agrícolas benéficas para 

o clima e o ambiente – Pagamento Greening 

 

Enquadramento 

Desde o dia 1 de janeiro de 2018 existem regras do pagamento Greening – pagamento 

por práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente, que foram alteradas por via 

da publicação do Regulamento Delegado (UE) nº 2017/11551 da Comissão e pelo 

Regulamento Omnibus2. 

 

A. Alterações para efeitos da prática da diversificação das culturas:  

• Eliminação do limite dos 30 hectares nas situações que se enquadram nas 

exceções/isenções à prática de diversificação de culturas. 

• Introdução das culturas leguminosas na isenção em que mais de 75% das terras 

aráveis sejam utilizadas por estas culturas, ou em combinação com a produção de 

ervas ou outras forrageiras herbáceas e/ou terras de pousio. 

 Estende à cultura do arroz a possibilidade de não ser observado o limiar máximo 

das culturas na área remanescente no caso da terra arável ser constituída por mais 

de 75% pela cultura do arroz. 

• Inclusão da cultura específica Triticum spelta devendo ser considerada uma cultura 

distinta das culturas pertencentes ao mesmo género.  

 

 

                                                           
1 Que altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014, da Comissão 
2 Regulamento (UE) n.º 2017/2393 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro  
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B. Alterações para efeitos da prática da superfície de interesse ecológico:  

 Os “elementos paisagísticos” que sejam contíguos a uma superfície de interesse 

ecológico diretamente adjacente a terra arável são considerados superfície de 

interesse ecológico. 

 Eliminação do limite dos 30 hectares nas situações que se enquadram nas 

exceções/isenções da prática da superfície de interesse ecológico. 

 Aumento dos coeficientes de ponderação para as Superfícies de Interesse 

Ecológico - culturas fixadoras de azoto – passa a fator de ponderação com valor 

1. 

 Permissão de mistura de culturas fixadoras de azoto com outras culturas, desde 

que as espécies das culturas fixadoras de azoto se mantenham predominantes 

(maior ou igual a 50%). 

 No pousio pode ser semeado, no período entre 1 de fevereiro e 31 de julho, um 

coberto vegetal para efeitos de biodiversidade, incluindo misturas de flores 

silvestres. 

 Proibido o uso de produtos fitofarmacêuticos nas terras em pousio e nas 

superfícies ocupadas por culturas fixadoras de azoto, incluindo sementes 

tratadas com produtos fitofarmacêuticos. 

 

A proibição de uso dos produtos fitofarmacêuticos corresponde: 

o nas terras em pousio, ao período de proibição de produção agrícola, ou seja, 

de 1 de fevereiro a 31 de julho.  

o nas culturas fixadoras de azoto, desde o início da sementeira até ao final da 

colheita. As datas de sementeira e de colheita devem ser inscritas no caderno 

de campo ou registo atualizado de utilização dos produtos fitofarmacêuticos. 
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 No caso do Pedido Único de 2018, as superfícies semeadas com culturas 

fixadoras de azoto entre novembro e dezembro de 2017 em que foram utilizados 

produtos fitofarmacêuticos, podem ser declaradas para efeitos de SIE, com a 

condição de não utilizarem qualquer produto fitofarmacêutico durante o ano 

civil de 2018, ou seja, de 1 de janeiro de 2018 até à ao final da colheita da cultura.  

 As substâncias de base aprovadas a nível comunitário para utilização na proteção 

fitossanitária das culturas não são consideradas como produtos 

fitofarmacêuticos, encontrando-se a sua lista publicitada no sítio de Internet da 

Direção-Geral de Agricultura e Veterinária. 

 

Legislação base 

Portaria n.º 57/2015, de 27 fevereiro - Aprova o Regulamento de aplicação dos regimes de pagamento 
base, pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente, pagamento para os 
jovens agricultores, pagamento específico para o algodão e regime da pequena agricultura. 

Regulamento (UE) n.º 2017/2393 do Parlamento Europeu e do Conselho - Altera o Regulamento (UE) n.º 
1307/2013 que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de 
apoio no âmbito da política agrícola comum – Regulamento Omnibus. 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1155 da Comissão - Altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 
no que se refere às medidas de controlo relativas ao cultivo do cânhamo, a determinadas disposições 
relativas ao pagamento por ecologização, ao pagamento para os jovens agricultores que exercem 
controlo sobre uma pessoa coletiva, ao cálculo do montante por unidade no quadro do apoio associado 
voluntário, às frações de direitos ao pagamento e a determinadas exigências de notificação relativas ao 
regime de pagamento único por superfície e ao apoio associado. 

Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão - Completa o Reg. (UE) n.º 1307/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao 
abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum. 

Regulamento base (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho - Estabelece regras para 
os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola 
comum. 
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