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BOLETIM INFORMATIVO Nº 1 

Nota de abertura: 

O Programa de Desenvolvimento Rural constitui, a par com 

o primeiro Pilar da PAC, um dos principais instrumentos de 

política de apoio ao complexo agroflorestal, assente num 

triângulo virtuoso de promoção da competitividade, da 

sustentabilidade do uso dos recursos e do desenvolvimento 

territorial equilibrado, a par das prioridades ligadas ao 

ambiente, clima e inovação. 

O nível de compromisso alcançado, de 71% face à dotação, 

realça o dinamismo do setor, refletido na forte procura de 

apoio ao investimento. 

A dinâmica de modernização e de crescimento do setor e o 

apoio a setores transacionáveis e internacionalizados, 

contribuem para o objetivo de melhoria do nível de auto 

abastecimento e incremento das exportações, tendo o 

complexo agroflorestal vindo a dar um contributo positivo 

para o saldo comercial, ao apresentar, no período 2010-

2016, um maior crescimento das exportações (5,3% ao ano), 

face às importações (2,1% de média anual). 

Com os indicadores de execução alcançados, o PDR2020 

cumpriu já a regra N+3 e tem o 3º melhor lugar de 

desempenho a nível da União Europeia. 

 

30 de setembro de 2017 

A Autoridade de Gestão do PDR2020 
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BALANÇO FINANCEIRO 
 

 

O Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020) inclui um 

conjunto de intervenções cofinanciadas pelo FEADER em matéria de 

desenvolvimento rural no território do Continente, com o objetivo de promover a 

competitividade do setor agroflorestal e dos territórios rurais de forma sustentável. 

Este propósito encontra-se operacionalizado no PDR2020 através de medidas, 

ações e operações integradas em quatro grandes áreas de intervenção: 

 Inovação e conhecimento 

 Competitividade e organização da produção 

 Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima 

 Desenvolvimento local 

Neste contexto, este primeiro Boletim Informativo tem como objetivo apresentar um 

balanço financeiro do PDR2020, desde o seu início em 2014, até à data. Terá uma 

periodicidade trimestral e cada boletim apresenta um flash relativo a um determinado 

tema, sendo o presente relativo às ações de formação do PDR2020. 

Assim, os dados apresentados neste documento baseiam-se quer na informação 

apurada através do sistema de informação (SIPDR2020), quer nos dados fornecidos 

pelo Organismo Pagador - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

(IFAP), e têm por base os seguintes pressupostos: 

 A informação disponibilizada reporta-se a 30 de setembro de 2017. 

 A dotação do Programa refere-se à Decisão C(2016)7016 de 26 de outubro. 

 Para o apuramento do número de concursos abertos não são contados os 

períodos de candidatura nem as diferentes tipologias de intervenção. 

 A informação relativa ao processo de seleção exclui os seguros e as medidas 

de superfície, i.e., as medidas enquadradas no Pedido Único (PU). 

 As candidaturas submetidas são relativas a candidaturas entradas e líquidas 

das desistidas. 

 As candidaturas decididas incluem as candidaturas não aprovadas por falta 

de dotação. 

 Os compromissos assumidos são relativos a projetos transitados do 

anterior período de programação, a candidaturas aprovadas e, no caso das 

medidas enquadradas no Pedido Único (PU), a pedidos de apoio aprovados. 

 A despesa contratada refere-se a projetos transitados do anterior período 

de programação, a candidaturas com termo de aceitação assinado e, no 

caso das medidas enquadradas no Pedido Único (PU), a pedidos de apoio 

aprovados. 
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Até ao final de setembro de 2017, a despesa pública colocada a concurso no âmbito 

do PDR2020 ascende a 2,9 mil M€, o que representa 70% da dotação disponível 

para todo o período de programação. Salienta-se a abertura de concursos em todas 

as áreas de intervenção, destacando-se em termos financeiros, as áreas A2 e A3 e 

em termos de número de concursos, a área A4 relativa a concursos abertos no 

âmbito do LEADER.  
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Relativamente ao processo de seleção de candidaturas ao PDR2020 (excluindo os 

seguros e as medidas de superfície), das cerca de 43 mil candidaturas submetidas, perto 

de ⅓ estavam aprovadas no final do 3º trimestre de 2017, o que corresponde a uma 

intenção de investimento superior a 2 mil M€. Destaca-se a área da competitividade e 

organização da produção (que representa 80% do investimento total) e, em particular, 

os investimentos no âmbito da medida 3 - Valorização da produção agrícola. 
 

 

  



4 

 

Em termos globais (i.e., considerando as medidas de superfície), em setembro de 

2017 estavam comprometidas candidaturas que ascendem a cerca de 3 mil M€ de 

despesa pública, distinguindo-se a medida 7 - Agricultura e recursos naturais, com 

um volume de compromissos muito elevado face à dotação do Programa. A taxa de 

execução é de 31% face à despesa programada e corresponde a um volume de 

pagamentos de 1,3 mil M€. 
 

 

 

  



5 

 

AS AÇÕES DE FORMAÇÃO NO PDR2020 
 

 

O PDR2020 estabeleceu um regime de apoio às ações de formação, com uma 

dotação de 8,9 M€, tendo o mesmo sido regulamentado pela Portaria 145/2016 de 

17 de maio. O apoio previsto complementa a resposta dos fundos europeus da 

coesão disponíveis e vocacionados para o apoio à qualificação dos recursos 

humanos e das empresas, nomeadamente do FSE. O PDR2020 veio implementar 

este tipo de operação de forma mais dirigida focando-se, essencialmente, na 

aquisição de conhecimentos específicos necessários face às necessidades concretas 

identificadas na fase de programação. 

Distinguem-se as ações de formação a apoiar em dois grandes grupos: a formação 

base, dirigida a jovens agricultores com projeto de instalação aprovado ao abrigo 

do PDR2020 ou ao abrigo do PRODER, e a formação específica, dirigida a: ativos das 

explorações agrícolas ou florestais e empresas agroalimentares e de entidades 

gestoras de ZIF; formação de técnicos superiores que exerçam apoio técnico ao 

setor agrícola, agroalimentar ou florestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram já lançados três concursos destinados a: jovens agricultores, técnicos 

superiores e ativos do setor florestal. Encontram-se em execução 17 projetos de 

formação dirigidos a jovens agricultores distribuídos por todo o território nacional, 

com mais de 800 ações disponibilizadas prevendo-se o apoio a mais de 3.000 jovens 

agricultores instalados. Estas ações visam capacitar o jovem agricultor com os 

conhecimentos base para o seu processo de instalação quer a nível do 

800 Ações 
3.000 JA 

300 Ações 
600 Ativos florestais 

677 Ações 
10.000 Ativos agrícolas 
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enquadramento no setor, quer ao nível técnico na orientação produtiva, bem como 

ao nível da gestão do aparelho produtivo.  

Na formação para técnicos superiores decorre o processo de aprovação de 62 

projetos de formação dirigida às necessidades de atualização de conhecimentos, 

envolvendo um total de 677 ações de formação e prevendo-se o apoio a mais de 

10.000 técnicos em todo o continente. As temáticas chave do conhecimento a 

transmitir centram-se nas áreas das tecnologias de produção para a 

sustentabilidade dos recursos bem como nos métodos e tecnologias de proteção 

ambiental incluindo a conservação e a biodiversidade, na gestão da água, na 

eficiência da utilização da energia e fontes de energia renováveis e ainda na 

formação para a organização de cadeias de abastecimento curtas de produtos 

agrícolas e agroalimentares. 

Em resposta às necessidades do setor florestal decorre a aprovação de 12 projetos 

de formação para a atualização dos conhecimentos na otimização da utilização das 

tecnologias disponíveis e segurança no local de trabalho, prevendo o envolvimento 

de mais de 600 ativos em mais de 300 ações de formação. 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

 

 Estrutura do PDR2020 

 Indicadores de monitorização 2014-2020: Processo de seleção 

 Indicadores de monitorização 2014-2020: Execução financeira 
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mil euros mil euros mil euros mil euros mil euros mil euros

42.518 7.079.742 32.473 5.187.091 26.613 4.206.618 14.887 2.289.639 6.700 898.537 12.895 1.543.400 

A1 INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 1.885 146.182 1.814 143.505 1.179 97.788 648 55.257 52 7.457 70 13.807

01 Inovação 1.475 75.022 1.475 75.022 963 48.767 578 28.857 1 5

02 Conhecimento 410 71.161 339 68.483 216 49.020 70 26.400 51 7.452 70 13.807

A2 COMPETITIVIDADE E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 28.588 5.725.625 19.832 3.973.414 18.733 3.409.204 11.326 1.824.522 5.383 791.628 10.418 1.271.012 

03 Valorização da produção agrícola 26.550 5.594.708 17.818 3.851.512 16.815 3.333.502 9.901 1.781.303 4.890 759.145 9.105 1.247.460

04 Valorização dos recursos florestais 176 103.985 174 99.141 92 53.395 36 24.944 56 28.451 26 14.079

05 Organização da produção 8 4.438 2 654 2 654 2 654

06 Gestão do risco e restabelecimento do potencial produtivo 1.854 22.494 1.838 22.107 1.824 21.653 1.387 17.621 437 4.032 1.287 9.473

A3 AMBIENTE, EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS E CLIMA 8.550 823.523 7.935 790.276 5.625 531.927 2.175 262.806 961 81.744 1.811 145.849 

07 Agricultura e recursos naturais 1.901 78.428 1.903 78.494 1.902 78.463 709 51.337 68 1.872 670 48.361

08 Proteção e reabilitação de povoamentos florestais 6.649 745.096 6.032 711.782 3.723 453.464 1.466 211.469 893 79.872 1.141 97.488

09 Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorescidas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

A4 DESENVOLVIMENTO LOCAL 3.206 292.969 2.667 212.045 1.007 103.626 670 83.110 303 17.579 531 68.343

10 LEADER 3.206 292.969 2.667 212.045 1.007 103.626 670 83.110 303 17.579 531 68.343

M20 Assistência técnica aos Estados-Membros 289 91.442 225 67.851 69 64.073 68 63.944 1 129 65 44.389

M97 Reforma antecipada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Notas:

[a] - As candidaturas submetidas são as relativas a candidaturas entradas e l íquidas das desistidas.

[b] - As candidaturas analisadas referem-se à análise do técnico analista concluída (análise de valia ou análise integral).

[c] - As candidaturas decididas não incluiem as decisões revogadas.

[d] - O total das candidaturas decididas inclui as candidaturas não aprovadas por falta de dotação.

[e] - No valor do investimento foram, também, considerados o valor do prémio aos jovens agricultores, o prémio de manutenção e de perda de rendimento agrícola das áreas florestadas e o kit de arranque dos GAL.

n.a. - não aplicável

Nº

Investimen-

to/Custo

Investimen-

to/Custo [e] Nº

Investimen-

to/Custo [e] Nº

Investimen-

to/Custo [e]

Investimen-

to/CustoNº

Indicadores de monitorização: 2014-2020 (por Áreas de Intervenção e Medidas PDR2020)

PDR2020

Nº

Processo de seleção (candidaturas submetidas, analisadas, decididas e contratadas)

ÁREAS DE INTERVENÇÃO / MEDIDAS PDR2020

(Exclui medidas de superfície)

CANDIDATURAS

SUBMETIDAS [a]

CANDIDATURAS

ANALISADAS [b]

CANDIDATURAS DECIDIDAS [c]
CANDIDATURAS

CONTRATADAS
Total  [d] Aprovadas Indeferidas

Nº

Investimen-

to/Custo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=3/1 10=4/2 11=7/1 12=8/2

4.174.243 3.583.729 2.981.424 2.554.783 2.821.849 2.426.226 1.302.349 1.172.210 71% 71% 31% 33%

A1 INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 95.051 82.843 42.822 37.702 24.531 22.020 9.654 8.657 45% 46% 10% 10%

01 Inovação 42.137 37.648 29.937 26.410 11.652 10.472 6.779 6.121 71% 70% 16% 16%

02 Conhecimento 52.915 45.195 12.884 11.292 12.878 11.549 2.875 2.535 24% 25% 5% 6%

A2 COMPETITIVIDADE E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 1.796.072 1.524.376 1.224.691 1.050.308 1.112.403 960.402 453.221 403.857 68% 69% 25% 26%

03 Valorização da produção agrícola 1.658.856 1.408.563 1.181.580 1.012.405 1.071.749 925.046 422.699 376.834 71% 72% 25% 27%

04 Valorização dos recursos florestais 37.678 31.288 13.259 11.645 11.591 10.127 5.356 4.954 35% 37% 14% 16%

05 Organização da produção 24.567 22.001 275 247 1% 1%

06 Gestão do risco e restabelecimento do potencial produtivo 74.971 62.524 29.578 26.011 29.064 25.229 25.166 22.069 39% 42% 34% 35%

A3 AMBIENTE, EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS E CLIMA 1.979.678 1.708.294 1.605.547 1.376.980 1.579.221 1.356.100 806.147 731.060 81% 81% 41% 43%

07 Agricultura e recursos naturais 671.484 577.358 830.414 693.298 829.542 692.496 343.450 303.320 124% 120% 51% 53%

08 Proteção e reabilitação de povoamentos florestais 506.249 425.719 291.716 249.253 266.262 229.175 118.117 105.200 58% 59% 23% 25%

09 Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorescidas 801.944 705.218 483.417 434.429 483.417 434.429 344.580 322.541 60% 62% 43% 46%

A4 DESENVOLVIMENTO LOCAL 220.596 197.689 63.070 56.600 60.556 54.370 18.150 16.408 29% 29% 8% 8%

10 LEADER 220.596 197.689 63.070 56.600 60.556 54.370 18.150 16.408 29% 29% 8% 8%

M20 Assistência técnica aos Estados-Membros 82.281 70.046 44.544 32.556 44.389 32.697 14.509 11.662 54% 46% 18% 17%

M97 Reforma antecipada 565 480 750 638 750 638 668 568 133% 133% 118% 118%

Notas:

[a] - Decisão C(2016) 7016 de 26 de outubro.

[b] - Dados relativos a projetos transitados do anterior período de programação, a candidaturas aprovadas e, no caso das ações enquadradas no Pedido Único (PU), a pedidos de apoio aprovados.

[c] - Dados relativos a projetos transitados do anterior período de programação, a candidaturas com termo de aceitação assinado e, no caso das ações enquadradas no Pedido Único (PU), a pedidos de apoio aprovados.

[d] - Fonte de informação: IFAP.

Execução financeira (programação, compromissos, contratos e pagamentos)

ÁREAS DE INTERVENÇÃO / MEDIDAS PDR2020

(Inclui medidas de superfície e compromissos transitados)

PROGRAMAÇÃO

2014-2020  [a]

COMPROMISSOS

ASSUMIDOS  [b]

DESPESA

CONTRATADA [c]

PAGAMENTOS AOS

BENEFICIÁRIOS  [d]
INDICADORES 2014-2020

Despesa

pública
FEADER

mil euros mil euros mil euros mil euros

Indicadores de monitorização: 2014-2020 (por Áreas de Intervenção e Medidas PDR2020)

PDR2020

Taxa de

compromissos

Taxa de

execução

Despesa

pública
FEADER

Despesa

pública
FEADER

Despesa

pública
FEADER

Despesa

pública
FEADER

Despesa

pública
FEADER


