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“Erradicar a pobreza e a fome e alcançar sustentabilidade ambiental nas próximas décadas dependerá 
criticamente da agricultura familiar”.

José Graziano da Silva, ex-Director-Geral da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura) 
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1. Enquadramento

A Comissão Europeia aprovou um pacote 
extraordinário de financiamento onde o progra-
ma Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
está incluído, com o objectivo de munir os 
países da zona euro de instrumentos destina-
dos à recuperação económica e social, o Next 
Generation EU, devido aos impactos da pan-
demia causada pela COVID-19 (PRR, 2021).

É um instrumento de aplicação nacional fi-

nanciado pelo Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência com a finalidade de ajudar na re-
cuperação económica e social e desenvolver 
uma transformação resiliente e justa (PRR, 
2021).

O PRR está assente em três dimensões es-
tratégicas:  Resiliência, Transição Climática e 
Transição Digital, que, com base no diagnós-
tico das necessidades e desafios, agrupam 20 
componentes (C1 a C20) que integram 83 in-
vestimentos e 37 reformas a implementar até 
2026 (PRR, 2021).

Resiliência

Está associada a um aumento da capacidade de reacção face a crises e de superação 
face aos desafios actuais e futuros que lhes estão associados. Surge para promover 
uma recuperação transformativa, duradoura, justa, sustentável e inclusiva.

As nove Componentes incluem um conjunto de intervenções em áreas estratégicas, 
com o objectivo de reforçar a resiliência social, económica e territorial do nosso país:
C1. Serviço Nacional de Saúde
C2. Habitação
C3. Respostas Sociais
C4. Cultura
C5. Capitalização e Inovação Empresarial
C6. Qualificações e Competências
C7. Infra-estruturas
C8. Florestas
C9. Gestão Hídrica

Transição 
Climática

Resulta do compromisso e contributo de Portugal para as metas climáticas que permi-
tirão o alcance da neutralidade carbónica até 2050.

As seis Componentes incluem um conjunto de intervenções em áreas estratégicas:
C10. Mar
C11. Descarbonização da Indústria
C12. Bio Economia Sustentável
C13. Eficiência Energética em Edifícios
C14. Hidrogénio e Renováveis
C15. Mobilidade Sustentável

Transição 
Digital

Serve para assegurar que Portugal acelere a transição para uma sociedade mais 
digitalizada.

As cinco Componentes incluem um conjunto de intervenções em áreas estratégicas:
C16. Empresas 4.0
C17. Qualidade e Sustentabilidade Finanças Públicas
C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios
C19. Administração Pública – Capacitação, Digitalização e Interoperabilidade e Ciber-
segurança
C20. Escola Digital
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Na dimensão estratégica Resiliência 
foram consideradas 9 Componentes diri-
gidas ao reforço da resiliência social, eco-
nómica e territorial do país, entre as quais 
se inclui a Agricultura (Componente 5) e 
Florestas (Componente 8), que iremos 
abordar ao longo deste artigo.

2. Componente 5. Capitalização e 
Inovação Empresarial

A Componente 5 – Capitalização e Ino-
vação Empresarial, integrada na Dimen-
são Resiliência, tem como objectivo: au-
mentar a competitividade e a resiliência 
da economia com base em Investigação 
e Inovação (I&D); inovação; diversificação 
e especialização da estrutura produtiva; 
ajudar empresas, que antes do recuo eco-
nómico, devido à pandemia, eram eco-
nomicamente viáveis, injectando capital; 

e incentivar o investimento produtivo em 
áreas de interesse estratégico nacional e 
europeu.

2.1. Agenda de Inovação para a Agri-
cultura 2022 | 2030

De acordo com a Resolução de Con-
selho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de 
Outubro, a Agenda de Inovação para a 
Agricultura 20|30 surge como resposta 
aos desafios e tendências que se fazem 
sentir no dia-a-dia da sociedade especial-
mente no sector agro-alimentar. A Agenda, 
que faz parte da Componente 5., conside-
ra instrumentos políticos orientadores e 
assume 5 intenções estratégicas, mate-
rializadas em 5 metas, com 4 grupos de 
destinatários, organizados em 4 pilares, 
centrados nas 15 iniciativas emblemáti-
cas.
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2.2.  Objectivos da Agenda

O objectivo da Agenda é fortalecer e 
aumentar a ligação sinérgica e de pro-
gresso entre empresas e o plano científico 
e tecnológico em Portugal. Os objectivos 
a atingir até 2030 são os seguintes:

• Promover um sistema alimentar 
mais sustentável para ter uma população 
mais saudável;

• Atrair mais jovens para os territó-
rios rurais e para a actividade agrícola e 
aumentar a participação de mulheres na 
agricultura, apostando numa agricultura 
mais inclusiva, igualitária e integrada;

• Tornar a actividade agrícola mais 
rentável, atractiva e competitiva, melho-
rando as suas condições para o aumento 

do rendimento dos produtores;
• Criar uma agricultura mais resilien-

te que proteja o ambiente, que assegure a 
sustentabilidade dos recursos água, solo 
e biodiversidade e que contribua para 
a transição climática, alicerçada numa 
“Rede de Inovação” com uma cobertura 
territorial.

2.3.  Condições de Acesso e de elegi-
bilidade dos Beneficiários Finais e dos 
Projectos

De acordo com os Artigos 7º e 8º da 
Portaria n.º 89/2022 de 7 de Fevereiro, as 
condições de Acesso e de elegibilidade 
dos Beneficiários Finais e dos Projectos 
irão ser apresentadas de seguida.
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2.3.1. Condições de Acesso e de elegibilidade dos Beneficiários Finais

Critérios de elegibilidade dos beneficiários

• Estar legalmente constituído;
• Dispor de contabilidade organizada ou simplificada;
• Não ser uma empresa em dificuldade a 31 de Dezembro de 2019;
• Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recupe-

ração, ainda pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão 
que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno;

• Para efeitos de comprovação do estatuto PME, obter ou actualizar a corres-
pondente Certificação Electrónica;

• Encontrar-se legalmente autorizada a exercer a respectiva actividade no terri-
tório nacional;

• Não ter dívidas à autoridade tributária e à segurança social;
• Ter a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financia-

mento dos FEEI1 , do FEADER2 e do FEAGA3, ou terem constituído garantia a 
favor do IFAP, I. P. 4;

• Não terem sido condenados em processo-crime por factos que envolvam dis-
ponibilidades financeiras no âmbito do FEADER e do FEAGA;

• Apresentar um contracto de parceria que formalize a constituição da mesma, 
onde conste a indicação das entidades parceiras e a designação da entidade 
coordenadora, os direitos, obrigações e responsabilidades da entidade coor-
denadora e das entidades parceiras no contexto do plano de acção apresen-
tado e que preveja os procedimentos internos de tomada de decisões e de 
funcionamento do grupo, assegurando a sua transparência e evitando confli-
tos de interesses;

• Afectar os meios materiais necessários à realização das actividades que se 
propõem executar;

• Afectar os recursos humanos adequados, nomeadamente com competência 
técnica e experiência, necessários à realização das actividades de sua res-
ponsabilidade identificadas no plano de acção;

• Estarem inscritos como membros da Rede Rural Nacional;
• Possuir domicílio fiscal em Portugal, no caso de entidades parceiras de outros 

Estados Membros ou de países terceiros.

1 FEEI - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
2 FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
3 FEAGA - Fundo Europeu Agrícola de Garantia
4 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P
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Critérios de elegibilidade dos projectos

• Enquadrar-se nos objectivos e prioridades definidos nos avisos de abertura de 
concurso;

• Ter data de início dos trabalhos após a data da candidatura;
• Integrar toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de 

candidatura, nos termos dos respectivos avisos, respeitando as condições e os 
prazos fixados;

• Uma avaliação final com uma classificação igual ou superior a 10 na pontua-
ção total;

• Serem desenvolvidos por uma parceria que integre um conjunto diversificado 
de tipologias de entidades. Considera-se a seguinte tipologia de entidades: 
PME ligadas ao sector, instituição do ensino superior e ou tecnológico ou de 
investigação, confederação/federação/associação do sector, centro de compe-
tências e outras entidades relevantes para o projecto;

• Sejam projectos de I&D e de Inovação, ou de testagem e adaptação de tec-
nologia e de processos existentes, em novos contextos, visando a aplicação e 
adaptação do conhecimento existente;

• Resultem de uma iniciativa registada na Bolsa de Iniciativas até 10 dias úteis 
antes do termo do período de apresentação de candidaturas;

• Apresentem um plano de acção de duração não superior a quatro anos, de-
senvolvido de forma fundamentada;

• Garantam o cumprimento do princípio do Não Prejudicar Significativamente 
«Do No Significant Harm» (DNSH), não incluindo actividades que causem da-
nos significativos a qualquer objectivo ambiental;

• Incidam na redução das emissões, aumento do sequestro de carbono ou re-
forço da resiliência e da adaptação às alterações climáticas, que reflictam os 
requisitos do domínio de intervenção 022, conforme anexo vi do MRR;

• Assegurem o cumprimento da legislação ambiental aplicável a nível nacional e 
da União Europeia.

2.3.2. Condições de Acesso e de elegibilidade dos Projectos
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2.4.  Avisos de candidaturas

No âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência – PRR e de acordo com o 
Cronograma Previsional de Candidaturas 
para a Componente C05 – Capitalização 
e Inovação Empresarial, encontram-se 
abertos sete novos Avisos (Janeiro de 
2022), inseridos nos investimentos i03: 
“Agenda de investigação e inovação para 
a sustentabilidade da agricultura, alimen-
tação e agro-indústria”.

Os Avisos de Abertura (Tabela 1) são 
divulgados na página do IFAP. As candi-
daturas são apresentadas na sequência 
da publicitação de Avisos de Abertura 
de Concurso, que estabelecem os perío-
dos para apresentação das mesmas, nos 
termos previstos no regime de apoio do 
PRR, regulado pelo Regulamento (UE) 
2021/241 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Fevereiro.

Os procedimentos para apresentação 
da candidatura são os seguintes:

• Iniciativa registada na Bolsa de Ini-
ciativas até 10 dias úteis antes do termo 
do período de apresentação de candida-
turas;

• A inscrição da iniciativa é efectua-
da através de formulário electrónico dis-

ponível em https://www.rederural.gov.pt/ 
(Bolsa de iniciativas);

• A apresentação da candidatura 
é feita através de formulário electrónico 
disponível no Sistema de Informação do 
IFAP, IP, disponível em https://efundos.pt/, 
durante o período definido nos respecti-
vos Avisos, através de Balcão de Candi-
daturas, para preenchimento e submissão 
pelos beneficiários proponentes;

• Deve ser submetido um anexo com 
o Plano de Acção, com dimensão máxima 
de 10 páginas;

• Deve igualmente ser submetido o 
contracto de parceria com assinatura, pre-
ferencialmente digital, dos representantes 
legais das entidades que integram a par-
ceria;

• Devem ser submetidos os docu-
mentos obrigatórios constantes no formu-
lário de candidatura.
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AVISO
INICIATIVA 

EMBLEMÁTICA
PERÍODO DE 

CANDIDATURA
ÂMBITO 

GEOGRÁFICO

Republicação:
N.º 01/C05-i03/2021

Versão anterior:
N.º 01/C05-i03/2021

IE 13 “Rede de
 Inovação”

09.09.2021 às 00:00
a

31.03.2022 às 23:59

Território 
Nacional 

Continental

Republicação:
N.º 09/C05-i03/2021

Versão anterior:
N.º 01/C05-i03/2021

IE 8 “Agricultura 4.0”
02.12.2021 às 09:00

a
31.03.2022 às 17:00

Território 
Nacional 

Continental

Republicação:
N.º 10/C05-i03/2021

Versão anterior:
N.º 10/C05-i03/2021

IE 6 “Territórios 
Sustentáveis”

02.12.2021 às 09:00
a

31.03.2022 às 17:00

Território 
Nacional 

Continental

N.º 12/C05-i03/2021
IE 1 “Alimentação 

Sustentável”

03.01.2022 às 09:00
a

29.04.2022 às 17:00

Território 
Nacional 

N.º 13/C05-i03/2021 IE 2 “Uma Só Saúde”
03.01.2022 às 09:00

a
30.09.2022 às 17:00

Território 
Nacional

N.º 14/C05-i03/2021
IE 10 “Excelência 

da Organização da 
Produção”

03.01.2022 às 09:00
a

16.05.2022 às 17:00

Território 
Nacional

N.º 15/C05-i03/2021
IE 9 “Promoção dos 

Produtos Agro-alimen-
tares Portugueses”

03.01.2022 às 09:00
a

30.09.2022 às 17:00

Território 
Nacional

Tabela 1 - Avisos em curso: Componente C05 – Capitalização e Inovação Empresarial
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3. Componente 8. Florestas

Igualmente inserida na Dimensão Resi-
liência, a Componente 8 – Florestas quer 
dar uma resposta estrutural relativamen-
te à prevenção e combate de incêndios 
rurais com impacto ao nível da resiliência, 
sustentabilidade e coesão territorial.

Torna-se assim essencial valorizar a 
Floresta, tornando-a mais resiliente aos 
incêndios rurais e criando um conjunto 
de acções que valorizem o património flo-
restal e a criação de condições para uma 
gestão florestal mais eficaz. Este plano 

divide-se em três grandes reformas:
i. RE-r19: Transformação da paisa-

gem dos territórios de floresta vulneráveis 
(PTP) (quatro medidas programáticas:  
PRGP5, AIGP6, Condomínio de Aldeia: 
Programa Integrado de Apoio às Aldeias 
localizadas em territórios florestais e Pro-
grama “Emparcelar para Ordenar”);

ii. RE-r20: Reorganização do sistema 
de cadastro da propriedade rústica e do 
sistema de monitorização de ocupação do 
solo;

iii. RE-r21: Prevenção e combate de 
fogos rurais. 

5 PRGP - Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem 
6 AIGP - Áreas Integradas de Gestão da Paisagem
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3.1.  Aviso de candidatura

No âmbito do PRR, para a Componen-
te C08 – Florestas, encontra-se aberto um 

Aviso (Tabela 2) (Janeiro 2022), inseridos 
nos investimentos i01: “Transformação da 
Paisagem dos Territórios de Floresta Vul-
neráveis”.

AVISO
PERÍODO DE 

CANDIDATURA
ÂMBITO 

GEOGRÁFICO
CANDIDATURA

N.º 01/C08-i01.03/2021
14.12.2021 às 09:00

a
15.02.2022 às 17:00

Territórios Vulneráveis
definidos nos termos da 
Portaria n.º 301/2020, 
de 24 de Dezembro

O Meu Processo» 
Programa “Empar-
celar para Ordenar”

(Área Reservada
do Portal do IFAP)

Tabela 2 - Aviso em curso: Componente C08 - Florestas
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Transformação da paisagem dos ter-
ritórios de floresta vulneráveis (PTP)

O Investimento RE-C08-i01: Transfor-
mação da Paisagem dos Territórios de 
Floresta Vulneráveis pretende aumentar a 
capacidade de resistência dos territórios 
que são vulneráveis aos riscos associa-
dos às alterações climáticas, através de 
medidas que promovam uma mudança 
estrutural nos modelos de ocupação e 
gestão dos solos, que favoreçam a adap-
tação do coberto vegetal às novas con-
dições climáticas, que apoiem o restauro 
dos ecossistemas, que assegurem uma 
acumulação de longo prazo de carbono 

atmosférico e que, simultaneamente, pro-
movam o crescimento sustentável e a va-
lorização do capital natural desses terri-
tórios, fomentando novas economias e a 
coesão territorial, contrariando a perda de 
população.

A sua implementação permitirá:
• Elaborar 19 Programas de Reor-

denamento e Gestão da Paisagem 
(PRGP) nos territórios delimitados 
como vulneráveis;

• Constituir 60 Áreas Integradas de 
Gestão da Paisagem (AIGP);

• Apoiar 800 aldeias com projectos de 
gestão de combustível.
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Este investimento assegura as verbas 
necessárias ao financiamento do apoio 
sob a forma de subsídio a fundo perdido 
do Programa “Emparcelar para Ordenar”, 
com o objectivo de desenvolver uma res-
posta estrutural na prevenção e combate 
de incêndios rurais. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 
29/2020, de 29 de Junho, o programa 
de apoio «Emparcelar para Ordenar» foi 
criado, com o objectivo de promover o 
emparcelamento rural simples, com uma 
visão de aumentar a dimensão física e 
económica dos prédios rústicos, para in-
centivar a viabilidade e sustentabilidade 
económica das explorações, e fomentar 
o ordenamento e gestão dessas mesmas 
áreas e, naturalmente, a resiliência dos 
territórios. É financiado por verbas do 
Fundo Florestal Permanente (FFP), na 
componente de crédito.

3.2.  Candidaturas

3.2.1. Beneficiários

Proprietários adquirentes de prédios 

rústicos, que efectuem acções de empar-
celamento rural simples ao abrigo do artigo 
7.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, 
em territórios vulneráveis definidos nos 
termos da Portaria n.º 301/2020, de 24 de 
Dezembro, até à superfície máxima de re-
dimensionamento fixada pela Portaria n.º 
219/2016, de 9 de Agosto.

3.2.2. Montante de apoio

Os apoios assumem a forma de subsí-
dio a fundo perdido, até 25% das despe-
sas elegíveis e de crédito, até ao valor de 
150.000€, por beneficiário. A mesma can-
didatura pode acumular as duas formas 
de apoio, até aos limites referidos e no 
cumprimento dos plafonds sectoriais dos 
auxílios de minimis definidos.

3.2.3. Período para apresentação das 
candidaturas

Na sua Componente C08 – Flores-
tas, as candidaturas são apresentadas 
através dos Avisos de Abertura de Con-
curso, divulgados na página do IFAP, IP, 
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que estabelecem os períodos para apre-
sentação das mesmas, nos termos previs-
tos no regime de apoio do PRR, regulado 
pelo Regulamento (UE) 2021/241 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Fevereiro.

A submissão de candidaturas será re-
alizada durante 2 períodos, através de 
formulário electrónico próprio, disponível 
a partir da Área Reservada do Portal do 
IFAP, IP, através do menu «O Meu Proces-
so» Programa Emparcelar para Ordenar, 
para preenchimento e submissão pelos 
Beneficiários proponentes:

- 1º Período: entre as 09H00 do dia 
14/12/2021 e as 17H00 do dia 15/02/2022; 

- 2º Período: entre as 09H00 do dia 
16/02/2022 e as 17H00 do dia 19/04/2022.

Para apresentação de candidaturas, 
torna-se imprescindível o preenchimen-
to do formulário, que é feito através de 
um processo desmaterializado, em que 
a documentação de suporte é anexada 
ao próprio formulário de apresentação da 
candidatura, em formato digital, dispen-
sando-se a impressão e o seu envio pos-
terior em suporte de papel, assim como a 
demais documentação.
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4. Conclusão

Na entrada numa nova fase económi-
ca (no pós-pandemia) é fundamental que 
sectores como a agricultura e as flores-
tas sejam devidamente apoiados numa 
perspectiva de inovação e promoção do 
sector. 

Desta forma, o Plano de Recuperação 
e Resiliência, no sector da agricultura 
na forma de uma Agenda para a Inova-
ção, deve apoiar iniciativas da pequena 
e média agricultura, de modelos de pro-
dução agrícola mais sustentáveis, de uma 
comercialização de proximidade e do for-
talecimento do mercado nacional, funda-
mental na garantia da segurança alimen-
tar das populações. Pelo que o acesso a 
estas formas de financiamento deve ser 
desburocratizado e democratizado permi-
tindo que todos os que queiram contribuir 
para a transformação possam contribuir.  

Por outro lado, no sector da floresta, o 
financiamento deve apoiar os produtores 
a fazer uma melhor gestão, aumentando 

rendimentos com base nos bens produzi-
dos pela floresta (valorização do preço da 
madeira) e a não perpetua discriminação 
das áreas comunitárias nos apoios, res-
peitando os compartes e o seu direito ina-
lienável à propriedade da terra e também 
à inovação. 

A oportunidade que se coloca tem de 
fortalecer a Soberania Alimentar nacional, 
apoiar os pequenos e médios produtores 
florestais e agricultores, potenciar a eco-
nomia nacional e contrariar a tendência 
de expulsão da actividade económica e 
do Mundo Rural. 
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