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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES 

1.a) Financial Data 

Ver documentos em anexo 

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values 

1.b1) Overview table  

Focus Area 1A 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T1: percentagem de despesas ao abrigo dos artigos 14.º, 15.º 

e 35.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 em relação à 
despesa total no âmbito do PDR (área visada 1A) 

  1,69 

 

Focus Area 1B 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T2: Número total de operações de cooperação apoiadas ao 

abrigo da ação «cooperação» (artigo 35.º do Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013) (grupos, redes/clusters, projetos-

piloto...) (área visada 1B) 

  6,00 

 

Focus Area 1C 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T3: Número total de participantes formados ao abrigo do 
artigo 14.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 (área visada 

1C) 

  2.000,00 

 

Focus Area 2A 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T4: percentagem de explorações agrícolas com apoio de um 

PDR para investimentos na reestruturação ou modernização 

(área visada 2A) 

0.02  7,35 

 

Combinations of 

measures 

Committed expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M01     1.200.000,00 

M02     1.150.000,00 

M04 
  1.708.955,90 €  

 
4,0   42.699.560,00 

M16     750.000,00 

Total    1.708.955,90 €  3,73   45.799.560,00 
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Focus Area 2B 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T5: percentagem de explorações agrícolas com planos de 

desenvolvimento empresarial/ investimentos para jovens 
agricultores apoiados por PRD (área visada 2B) 

  0,44 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M06     1.875.000,00 

Total     1.875.000,00 
 

Focus Area 3A 

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T6: percentagem de explorações agrícolas que recebem apoio 

por participarem em regimes de qualidade, mercados locais e 
circuitos de abastecimento curtos, e 

agrupamentos/organizações de produtores (área visada 3A) 

  0,59 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M03     105.000,00 

M09     150.000,00 

Total     255.000,00 
 

Focus Area 3B 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T7: percentagem de explorações agrícolas que participam em 
regimes de gestão de risco (área visada 3B) 

  2,57 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M05     1.176.471,00 

M17     771.751,00 

Total     1.948.222,00 
 

Priority P4 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T9: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos de 

gestão que apoiam a biodiversidade e/ou paisagens (área 
 19,48 18,42 
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visada 4A) 

T10: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos 

destinados a melhorar a gestão da água (área visada 4B) 
 19,48 29,47 

T12: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos com 
vista à prevenção da erosão e/ou à melhoria da gestão dos 

solos (área visada 4C) 

 32,44 29,83 

T8: percentagem de florestas / outra área arborizada objeto 
de contratos de apoio à biodiversidade (área visada 4A) 

 0 2,92 

T11: percentagem de terras florestais objeto de contratos 

destinados a melhorar a gestão da água (área visada 4B) 
 0 5,84 

T13: percentagem de terras florestais objeto de contratos com 
vista à prevenção da erosão e/ou à melhoria da gestão dos 

solos (área visada 4C) 

 0 2,92 

 

Combinations of 

measures 

Committed expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M04 

                   
3.280.722,88 €  

 

18,91   17.345.588,00 

M08 

    

5.734.191,91 €  

 

16,30   35.175.000,00 

M10 639.251,00 € 8,04 471.550,27€ 5,93 7.950.000,00 

M11 

 

114.241,00 €  

 

79,33 73.851,42€ 51,29 144.000,00 

M12 

                     

184.575,00€  

 

10,55   1.750.000,00 

M13 

 

7.424.460,00€  

 

18,54 5.454.210,83€ 13,62 40.040.000,00 

M15     1.750.000,00 

M16     200.000,00 

Total 
17.377.441,79 € 

 

16,65 

 

5.999.612,52 € 

 

5,75% 

 
104.354.588,00 

 

Focus Area 5A 

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T14: percentagem de terras irrigadas que mudam para 

sistemas de irrigação mais eficientes (área visada 5A) 
  39,12 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 
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2015) 

M04     28.854.412,00 

Total     28.854.412,00 
 

Focus Area 5B 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T15: Investimento total na eficiência energética (EUR) (área 
visada 5B) 

  2.941.809,00 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M04     1.706.249,00 

Total     1.706.249,00 
 

Focus Area 5C 

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T16: Investimento total na produção de energias renováveis 

(EUR) (área visada 5C) 
  400.000,00 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 
2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M08     300.000,00 

Total     300.000,00 
 

Focus Area 5D 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T17: percentagem de cabeças normais (CN) objeto de 

investimentos na gestão de gado com vista à redução de 

emissões de GEE e/ou amoníaco (área visada 5D) 

  0,23 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 
2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M04     341.249,00 

M10 

                          

9.891,00 €  

 

0,44 7.418,25€ 0,33 2.250.000,00 

Total 9.891,00 € 0,38 7.418,25€ 0,29 2.591.249,00 
 

Focus Area 5E 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 
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T19: percentagem de terras agrícolas e florestais objeto de 

contratos de gestão que contribuem para o sequestro e a 

conservação de carbono (área visada 5E) 

  3,03 

 

Combinations of 
measures 

Committed 
expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 
(committed) (%) 

Realised expenditure 
(year 2015) 

Level of implementation 
(realised) (%) 

Planned expenditure 
from RDP 

M08     720.000,00 

Total     720.000,00 
 

Focus Area 6B 

Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant) 

Realised 2015 Target 2023 

T21: percentagem da população rural abrangida por 

estratégias de desenvolvimento local(área visada 6B) 
  99,92 

T22: percentagem da população rural que beneficia da 

melhoria de serviços/ infraestruturas (área visada 6B) 
  0,00 

T23: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 

6A) 
  100,00 

 

Combinations of 

measures 

Committed 

expenditure (year 

2015) 

Level of implementation 

(committed) (%) 

Realised expenditure 

(year 2015) 

Level of implementation 

(realised) (%) 

Planned expenditure 

from RDP 

M19     13.125.000,00 

Total     13.125.000,00 
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1.c) Informações essenciais sobre a execução dos PDR com base em dados de a) e b) 

O PRODERAM 2020 foi aprovado formalmente pela Comissão Europeia, através da Decisão C (2015) 853, 

de13 de Fevereiro de 2015. 

O ano de 2015 ficou marcado por um conjunto de outras situações que importa referir. 

Em março de 2015 foram realizadas eleições regionais na Madeira, tendo sido eleito um novo Governo 

Regional. Este novo Governo adotou uma orgânica diferente da que vigorava anteriormente, nomeadamente 

com a divisão da anterior Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, que englobava todas as 

competências na área do ambiente, ordenamento do território, agricultura, desenvolvimento rural, florestas, 

conservação da natureza e pescas, e que titulava a Autoridade de Gestão do PRODERAM e do 

PRODERAM 2020. 

Desta divisão, resultou a criação de uma Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP), onde se insere 

a Autoridade de Gestão e as competências em matéria de agricultura, desenvolvimento rural e pescas. 

Do processo de mudança de Governo Regional resultou ainda a substituição da equipa de gestão da 

Autoridade de Gestão. 

A este conjunto de alterações de caráter regional no enquadramento do Programa, acresceu ainda a 

circunstância do ano de 2015 abranger o encerramento do período de programação 2007-2013 

(PRODERAM), o início da implementação do período de programação 2014-2020 (PRODERAM 2020) e o 

processo de transição entre ambos. 

Este conjunto de situações condicionou fortemente a atividade da Autoridade de Gestão durante o ano de 

2015.Neste contexto, a implementação do PRODERAM 2020, no ano de 2015, cingiu-se aos trabalhos 

preparatórios, nomeadamente o desenvolvimento do plano de comunicação, incluindo o Sitio da Internet do 

PRODERAM2020, a definição dos critérios de seleção e a preparação e publicação de legislação de diversas 

medidas. 

Em termos de compromissos, o ano de 2015 abrangeu apenas a transição de alguns compromissos 

assumidos no período de programação anterior, que foram enquadrados nas medidas 4 (4.989.678,78 €) e 8 

(5.734.191,91 €), totalizando 10.723.870,69 €. 

 

Os pagamentos efectuados em 2015 abrangeram os adiantamentos de 75% relativos às medidas 10 

(Agroambiente e Clima), 11 (Agricultura biológica) e 13 (Zonas sujeitas a Condicionantes Naturais ou 

Específicas Desfavorecidas), num total de 6.007.030,77€, no âmbito do Pedido Único de 2015. 

1.1 Execução das medidas/submedidas 

1.1.1 Medidas Transitadas do PRODERAM/Compromisssos  
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1.1.2 Medidas no âmbito do Pedido Único 

Medida 10 – Agroambiente e Clima 

 

 

 

Objetivos da medida: 

A medida 10 prossegue os seguintes objetivos: 

a) Conservar e valorizar o património natural e construído e garantir o fornecimento de bens 

públicos; 

b) Contribuir para atenuar os efeitos das alterações climáticas; 

c)  Promover a introdução de práticas e técnicas que conduzam a uma melhor eficiência na 

utilização de recursos; 

d)  Contribuir para a conservação do solo e da água e evitar a instalação de espécies invasoras. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

03.0.1.10.2 1.10.2

Melhoria das Acessibilidades às 

Explorações Agrícolas 21 4 04.3.1

Apoio a investimentos em 

infraestruturas/acessibilidades P4     3.280.722,88 € 

03.0.1.5.2 1.5.2

Apoio aos Investimentos de 

Modernização das Explorações 

Agrícolas 3 4 04.1.2

Apoio a Investimentos em explorações 

agricolas/Investimentos grande dimensão 2A         181.287,20 € 

03.0.1.6 1.6

Melhoria do Valor Económico das 

Florestas 1 8 08.5

Apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resiliencia, o valor ambiental e 

o potencial de atenuação dos ecossistemas 

florestais P4           85.894,30 € 

03.0.1.7.1 1.7.1 Grandes e Médios Investimentos 1 4 04.2.2

Investimento em empresas de 

transformação e comercialização de 

produtos agrícolas. 2A     1.527.668,70 € 

03.0.2.7.1 2.7.1 Prevenção 5 8 08.3

Apoio à prevenção dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, 

catástrofes naturais e acontecimentos 

catastróficos P4     4.803.137,07 € 

03.0.2.7.3 2.7.3

Restabelecimento do potencial de 

produção 2 8 08.4

Apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, 

catástrofes naturais e acontecimentos 

catastróficos P4         573.783,70 € 

03.0.2.8 2.8

Promoção do valor ambiental da 

floresta - investimentos não 

produtivos 2 8 08.5

Apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resiliencia, o valor ambiental e 

o potencial de atenuação dos ecossistemas 

florestais P4         271.376,84 € 

DESPESA 

PÚBLICA

PRODERAM2020PRODERAM 2007/13

CODIGO

MEDIDA 

COM 

PRODERAM 

2007/13

DESCRICAO
Nº 

OPERAÇÕES

MEDIDA 

COMUNITÁRIA 

PRODERAM2020

INTERVENÇÃO

PRIORIDADE/

ÁREA FOCO

Regulamento (UE) N.º 1305/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 

dezembro

Artigo 28.º

Legislação específica: Portaria n.º 208/2015, de 5 de Novembro

Enquadramento Legal
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Submedidas/Acões: 

Esta medida tendo em conta os objetivos definidos divide-se em duas submedidas, 10.1 e 10.2. Durante o 

ano de 2015 foi operacionalizada a submedida 10.1 – medidas agro-ambientais, nomeadamente as seguintes 

ações: 

10.1.1 - Manutenção de muros de suporte de terras e  

10.1.2 - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais 

 

Ajudas e Cofinanciamento: 

Os apoios são concedidos sob a forma de prémio, com taxa máxima de apoio de 100%. A despesa pública é 

cofinanciada pelo FEADER e pelo Orçamento Regional em 85% e 15%, respetivamente. 

 

Pedidos de Apoio Apresentados: 

Os pedidos de apoio pagos em 2015 referem-se ao adiantamento (75%) das candidaturas rececionadas no 

Pedido Único de 2015, correspondendo a um total de 1.776 pedidos de apoio, conforme o quadro seguinte. 

 

 Execução Financeira 

No decorrer do ano de 2015 foram efetuados pagamentos das ajudas agroambientais, no valor de 

478.968,52€, conforme o quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1 Manutenção de muros de suporte de terras 1760 703,76

10.1.2
Preservação de pomares de frutos frescos e 

vinhas tradicionais
16 10,99

Total submedida 10.1 1776 714,75

Medida/Submedida/Ação Nº Candidaturas
Área de compromisso 

(ha)

10.1.1
Manutenção de muros de suporte de 

terras
               471.550,27 €       400.817,73 € P4

10.1.2
Preservação de pomares de frutos 

frescos e vinhas tradicionais
                   7.418,25 €           6.305,51 € 5D

Total submedida 

10.1
        478.968,52 €  407.123,24 € 

Medida/Submedida/Ação Despesa Pública FEADER
Prioridade 

/Área Foco
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Indicadores de produção: 

 

Os indicadores de produção da medida 10 são os indicados no quadro seguinte: 

 

 

 

 

Medida 11 – Agricultura Biológica 

 

 

Objetivos da medida: 

A medida 11 prossegue os seguintes objetivos: 

e) Apoiar a conversão dos sistemas de produção de agricultura convencional para a agricultura 

biológica; 

f) Apoiar a manutenção dos sistemas de produção agrícola que já tenham sido convertidos para 

a agricultura biológica. 

Submedidas/Acões: 

Esta medida tendo em conta os objetivos definidos divide-se em duas submedidas, 11.1 e 11.2. Durante o ano de 2015 

foram as duas operacionalizadas tendo as seguintes designações: 

 

Submedida 11.1 - Conversão a práticas e métodos de agricultura biológica 

Submedida 11.2 - Manutenção de práticas e métodos de agricultura biológica 

 

 

Superfície (ha) objeto de medidas 

agroambientais e climáticas (10.1.1)
4 703,76 703,76 2.000,00 35,19%

Total das despesas públicas (€) 4 471.550,27 471.550,27 7.950.000,00 5,93%

Superfície (ha) objeto de medidas 

agroambientais e climáticas (10.1.2)
5D 10,99 10,99 500,00 2,20%

Total das despesas públicas (€) 5D 7.418,25 7.418,25 2.250.000,00 0,33%

2014-2020 Meta
Taxa de 

realização
Área foco 2015Descrição

Regulamento (UE) N.º 1305/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 

dezembro

Artigo 29.º

Legislação específica: Portaria n.º 209/2015, de 5 de Novembro

Enquadramento Legal
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Ajudas e Cofinanciamento: 

Os apoios são concedidos sob a forma de prémio, com taxa máxima de apoio de 100%. A despesa pública é 

cofinanciada pelo FEADER e pelo Orçamento Regional em 85% e 15%, respetivamente. 

 

Pedidos de Apoio Apresentados: 

Os pedidos de apoio pagos em 2015 referem-se ao adiantamento (75%) das candidaturas rececionadas no 

Pedido Único de 2015, correspondendo a um total de 83 pedidos de apoio, conforme o quadro seguinte. 

 

 

 Execução Financeira 

No decorrer do ano de 2015 foram efetuados pagamentos das ajudas agroambientais, no valor de 

73.851,42 €, conforme o quadro seguinte. 

 

 

Indicadores de produção: 

 

Os indicadores de produção da medida 11 são os indicados no quadro seguinte: 

 

 

 

 

11.1
Conversão a práticas e métodos de 

agricultura biológica
10 14,62

11.2
Manutenção de práticas e métodos de 

agricultura biológica
73 70,26

Total medida 11 83 84,88

Medida/Submedida/Ação Nº Candidaturas Área de compromisso (ha)

11.1
Conversão a práticas e métodos de 

agricultura biológica
              12.720,40 €               10.812,34 € 

11.2
Manutenção de práticas e métodos de 

agricultura biológica
              61.131,02 €               51.961,36 € 

Total medida 11         73.851,42 €         62.773,71 € 

Medida/Submedida/Ação Despesa Pública FEADER
Prioridad

e /Área 

P4

Superfície (ha) - Conversão à agricultura 

biológica (11.1)
4 14,62 14,62 30,00 48,73%

Superfície (ha) - Manutenção da agricultura 

biológica (11.2)
4 70,26 70,26 90,00 78,07%

Total das despesas públicas (€) 4 73.851,42 73.851,42 144.000,00 51,29%

Taxa de 

realização
Descrição Área foco 2015 2014-2020 Meta
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Medida 12 – Pagamentos a título da Natura 2000 e da Diretiva-Quadro da Água 

 

 

 

Objetivos da medida: 

A medida prossegue os seguintes objetivos: 

g) Promover a restauração, preservação e reforço da biodiversidade nas zonas Natura 2000; 

h) Promover a correta gestão de áreas florestais inseridas na Rede Natura 2000; 

i) Compensar os detentores privados de espaços florestais localizados no interior de zonas da Rede 

Natura 2000, das perdas de rendimento impostas pelas restrições à sua livre utilização e pelos custos 

adicionais incorridos. 

 

Submedidas/Acões: 

 

Esta medida tendo em conta os objetivos definidos operacionaliza-se através da submedida 12.2 - Pagamentos Natura 

2000 na Floresta. 

 

 

Ajudas e Cofinanciamento: 

Os apoios são concedidos sob a forma de prémio, com taxa máxima de apoio de 100%. A despesa pública é 

cofinanciada pelo FEADER e pelo Orçamento Regional em 85% e 15%, respetivamente. 

 

Pedidos de Apoio Apresentados: 

Os pedidos de apoio no âmbito desta submedida foram rececionados no Pedido Único de 2015, correspondendo a um 

total de 7 pedidos de apoio, conforme o quadro seguinte. 

 

 

 

 

Regulamento (UE) N.º 1305/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 

dezembro

Artigo 30.º

Legislação específica: Portaria n.º 210/2015, de 5 de Novembro

Enquadramento Legal

12.2 Pagamentos Natura 2000 na Floresta 7 369

Total medida 12 7 369

Medida/Submedida/Ação Área de compromisso (ha)Nº Candidaturas
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 Execução Financeira 

No decorrer do ano de 2015 não foram efetuados pagamentos no âmbito desta submedida. Os mesmos serão 

integralmente pagos em 2016. 

 

Medida 13 – Pagamentos relativos a Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras 

Condicionantes. 

 

 

 

Objetivos da medida: 

A medida 13 prossegue os seguintes objetivos: 

a) Compensar parcialmente os agricultores pelos custos adicionais e perda de rendimentos 

resultantes das condicionantes naturais inerentes ao exercício da atividade agrícola nas zonas 

desfavorecidas; 

b) Contribuir para a manutenção da paisagem rural; 

c) Promover o desenvolvimento económico das zonas rurais e a coesão territorial. 

Submedidas/Acões: 

Esta medida tendo em conta os objetivos definidos divide-se em duas submedidas 13.1 e 13.2, tendo as seguintes 

designações: 

 

Submedida 13.1 – Pagamento de compensações em zonas de montanha 

Submedida 13.2 - – Pagamento de compensações a outras zonas afetadas por condicionantes específicas 

 

Ajudas e Cofinanciamento: 

Os apoios são concedidos sob a forma de prémio, com taxa máxima de apoio de 100%. A despesa pública é 

cofinanciada pelo FEADER e pelo Orçamento Regional em 85% e 15%, respetivamente. 

 

Pedidos de Apoio Apresentados: 

Os pedidos de apoio pagos em 2015 referem-se ao adiantamento (75%) das candidaturas rececionadas no Pedido 

Único de 2015, correspondendo a um total de 9991 pedidos de apoio, conforme o quadro seguinte. 

 

Regulamento (UE) N.º 1305/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 

dezembro

Artigo 31.º

Legislação específica: Portaria n.º 214/2015, de 5 de Novembro

Enquadramento Legal
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 Execução Financeira 

No decorrer do ano de 2015 foram efetuados pagamentos desta medida, no valor de 5.454.210,83 €, conforme o 

quadro seguinte. De salientar ainda que estes pagamentos tiveram uma taxa de apoio de 100% FEADER a coberto da 

dotação adicional para Portugal enquanto estado membro sujeito a programa de assistência financeira. 

 

 

 

Indicadores de produção: 

 

Os indicadores de produção da medida 13 são os indicados no quadro seguinte: 

 

 

 

1.d) Principais informações sobre a realização das metas definidas no quadro de desempenho com 

base no Quadro F 

Esta secção é aplicável apenas ao(s) RAE 2016 

13.1
Pagamento de compensações em zonas de 

montanha
9941 2952

13.2
Pagamento de compensações a outras zonas 

afetadas por condicionantes específicas
50 137

Total medida 13 9991 3089

Medida/Submedida/Ação Área de compromisso (ha)Nº Candidaturas

13.1
Pagamento de compensações em 

zonas de montanha
           5.239.546,77 €    5.239.546,77 € 

13.2

Pagamento de compensações a outras 

zonas afetadas por condicionantes 

específicas

               214.664,06 €       214.664,06 € 

Total medida 13            5.454.210,83 €    5.454.210,83 € 

P4

Medida/Submedida/Ação Despesa Pública FEADER
Prioridade 

/Área Foco

Superfície (ha) - Zonas de montanha (13.1) 4 2.952,00 2.952,00 2.500,00 118,08%

Superfície (ha) - Outras zonas com 

condicionantes naturais significativas (13.2)
4 137,00 137,00 100,00 137,00%

Total das despesas públicas (€) 4 5.454.210,83 5.454.210,83 40.040.000,00 13,62%

Descrição Área foco 2015 2014-2020 Meta
Taxa de 

realização
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1.e) Outro elemento específico do PDR [facultativo] 
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN. 

2.a) Uma descrição de quaisquer alterações ao plano de avaliação no PDR durante o ano, com a 

respetiva justificação 

Não foram efectuadas alterações ao Plano de Avaliação no ano de 2015. 

Relativamente ao Plano de Avaliação, o mesmo encontra-se em fase de estruturação. 

Esta fase tem como objetivo identificar informação necessária para uma adequada avaliação do programa, e 

promover as diligências necessárias para a sua obtenção, utilizando os sistemas de informação estatísticos e 

administrativos e em particular o sistema de informação do PDR, e preparar a utilização de proxys quando 

tal se revele necessário para assegurar as obrigações do sistema comum de acompanhamento e avaliação. 

A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020, em conjunto com as Autoridades de Gestão dos programas 

de desenvolvimento rural do Continente (PDR2020) e dos Açores (PRORURAL +) e com o Gabinete de 

Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), enquanto organismo nacional de coordenação do 

FEADER em Portugal, e o IFAP, enquanto organismo pagador, estão a desenvolver em conjunto os 

trabalhos conducentes à preparação dos exercícios de avaliação a implementar no presente período de 

programação, nomeadamente quanto ao desenvolvimento de cadernos de encargos para contratação dos 

serviços de avaliação a entidades independentes. Este processo tem seguimento no decurso do ano de 2016. 

2.b) Uma descrição da das atividades de avaliação desenvolvidas durante o ano (no que respeita à 

secção 3 do plano de avaliação) 

Estando o PRODERAM2020, numa fase de preparação, as diferentes atividades de avaliação, realizadas no 

ano de 2015, foram orientadas para a conceção, estruturação e operacionalização do Sistema de Comum de 

Acompanhamento e Avaliação. Todo este trabalho tem como objetivo final a disponibilização, às diferentes 

entidades que realizam trabalho de acompanhamento e avaliação do programa, um conjunto de indicadores 

robustos que permitam expressar os impactos deste Programa. 

Este processo tem sido coordenado pela Comissão de Coordenação Nacional (CCN), tendo para isso sido 

criado o Grupo de Monitorização e Avaliação (GMA) que tem realizado diversas reuniões de coordenação 

com os seguintes objetivos: 

o Estruturação dos diferentes exercícios de avaliação a realizar ao longo do Programa; 

o Identificação da informação que deve constar no Sistema Comum de Acompanhamento e Avaliação 

a implementar; 

o Identificação das necessidades de comunicação entre os diferentes organismos intervenientes na 

avaliação, para que a disponibilização de informação flua o mais agilmente possível; 

Definição dos indicadores específicos a recolher para que se possa avaliar, de forma adequada, os objetivos 

a atingir com as diferentes medidas dos PDR. 
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2.c) Uma descrição das atividades realizadas relacionadas com o fornecimento e gestão de dados (no 

que respeita à secção 4 do plano de avaliação) 

O sistema de avaliação será alimentado através de informação proveniente de várias fontes: sistema de 

informação do PRODERAM 2020, Sistemas Estatístico Nacional, informação administrativa e informação 

colhida diretamente junto dos beneficiários e não beneficiários. 

O sistema de informação do PRODERAM 2020 basear-se-á no anterior sistema, alvo de auditorias, e será 

estabelecido de forma a responder às necessidades de gestão, coordenação, monitorização, avaliação, 

comunicação, certificação, pagamento e auditoria de operações. 

O sistema de informação eletrónico do PRODERAM 2020 está a ser construído de forma a garantir a 

fiabilidade dos dados e a disponibilização da informação no formato necessário e no tempo adequado às 

atividades de monitorização e avaliação.  

Este sistema assegurará a disponibilidade de toda a informação no momento da aprovação e da conclusão da 

operação obtida através dos formulários de candidatura e de relatórios de análise. 

A utilização da informação do Sistema Nacional de Estatística será realizada com base nos dados 

disponíveis mais atualizados. 
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2.d) Uma lista das avaliações concluídas, incluindo referências da sua publicação em linha 

No completed evaluations defined 
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2.e) Um resumo das avaliações concluídas, incidindo sobre as conclusões da avaliação 

Não houve avaliações concluídas no ano de 2015. 

2.f) Uma descrição das atividades de comunicação realizadas em relação à divulgação dos resultados 

da avaliação (em relação à secção 6 do plano de avaliação) 

No communication activities defined
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2.g) Descrição do seguimento dado aos resultados da avaliação (no que respeita à secção 6 do plano de 

avaliação) 

No follow-up defined



24 

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN 

3.a) Descrição das medidas tomadas para assegurar a qualidade e a eficácia da execução do programa 

 

Análise geral  

O PRODERAM 2020 foi aprovado formalmente pela Comissão Europeia, através da Decisão C (2015) 853, de13 de Fevereiro de 2015. 

O facto da nova equipa de Gestão ter sido completada somente em Setembro de 2015 e ter em simultâneo a gestão dos dois programas 

(PRODERAM e PRODERAM 2020) dificultou de sobremaneira o inicio da execução do programa. 

Contudo, e logo após a assunção de funções, deu-se início à implementação do PRODERAM 2020, através de um intenso conjunto de trabalhos 

preparatórios, nomeadamente a publicação da legislação de diversas medidas integradas no Pedido Único, o desenvolvimento do plano de 

comunicação, incluindo o Sitio da Internet do PRODERAM2020, a definição dos critérios de seleção e a preparação de legislação referente a 

outras medidas de investimento. Foi ainda criado o Comité de Acompanhamento do programa através do Despacho nº2/2015/M, do Secretário 

Regional de Agricultura e Pescas. 

Durante o ano de 2015 foi publicada legislação relativa à operacionalização das medidas 4.1, 4.2., 4.3, 5.2, 6.1, 10, 11, 12 e 13, nomeadamente: 

 Portaria n.º 404/2015, que estabelece o regime de aplicação da submedida 4.1 – Apoio a investimentos em explorações agrícolas; 

 Portaria n.º 405/2015, que estabelece o regime de aplicação da submedida 4.2 – Apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas; 

 Portaria n.º 406/2015, que estabelece o regime de aplicação da submedida 4.3 – Apoio a investimentos em infraestruturas relacionadas 

com o desenvolvimento, a modernização ou a adaptação da agricultura e silvicultura; 

 Portaria n.º 407/2015, que estabelece o regime de aplicação da submedida 5.2 – Apoio a investimentos destinados à recuperação de terras 

agrícolas e ao restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos e 

acontecimentos catastróficos; 

 Portaria n.º 408/2015, que estabelece o regime de aplicação da submedida 6.1 – Ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores; 

 Portaria n.º 208/2015, que estabelece o regime de aplicação das Ações 10.1.1 - Manutenção de Muros de Suporte de Terras e 10.1.2 - 

Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais, da Medida 10, Agroambiente e clima; 

 Portaria n.º 209/2015, que estabelece o regime de aplicação da Medida 11 - Agricultura biológica; 
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 Portaria n.º 210/2015, que estabelece o regime de aplicação da Medida 12 - Pagamentos Natura 2000 na floresta; 

 Portaria n.º 214/2015, que estabelece o regime de aplicação da Medida 13 - Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. 

Foi ainda realizada a primeira reunião do Comité de Acompanhamento do Programa, no dia 3 de Dezembro de 2015, na qual foram apresciados e 

aprovados o regulamento interno do Comité, o Plano de Comunicação do Programa e os Critérios de Seleção para todas as medidas/submedidas, 

previstos regulamentarmente. 

De forma a garantir a qualidade e eficácia da execução do Programa a Autoridade de Gestão realizou um conjunto de reuniões de trabalho com 

diversas autoridades Regionais com vista a recolha de contributos e pareceres para a operacionalização das medidas consideradas prioritárias.  

 

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms 

Opção simplificada em matéria de custos (OSC) 
1
, indicador indireto calculado automaticamente 

             Dotação financeira total do PDR [FEADER] [%] cobertura OSC do total de dotações do PDR
2
 

[%] despesa realizada através de OSC do total da 

dotação do PDR (cumulativo
3
 

Artigo 67.º, n.º 5, alínea e), do RDC sobre montantes 

com métodos específicos 
179.449.500,00 27,13 3,35 

1
 As opções de custos simplificados devem ser consideradas como custos unitários/taxas fixas/montantes fixos ao abrigo do artigo 67.º, n.º 5, do RDC, incluindo os métodos específicos do FEADER 

previstos na alínea e) do mesmo artigo, tais como os montantes fixos para constituição de empresas, os pagamento de taxas fixas a organizações de produtores e os custos unitários relacionados com 

domínios e animais. 
2
 Automaticamente calculado a partir das medidas 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de versão do programa  

3
 Automaticamente calculado a partir das declarações de despesas medidas 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

Opção simplificada em matéria de custos (OSC), com base em dados pormenorizados específicos dos Estados-Membros [facultativo] 

             Dotação financeira total do PDR [FEADER] [%] cobertura OSC do total de dotações do PDR 
[%] despesa realizada através de OSC do total da 

dotação do PDR (cumulativo 

Total do RDC artigo 67.º, n.º 1, alíneas b), c) d) + 

artigo 67.º, n.º 5, alínea e) 
179.449.500,00   

Artigo 67.º, n.º 5, alínea e), do RDC sobre montantes 

com métodos específicos 
179.449.500,00   

Gestão eletrónica para os beneficiários [facultativo] 

             Financiamento do FEADER [%] Operações em causa [%] 

Pedido de ajuda   
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Pedidos de pagamento   

Controlos e aplicação   

Monitorização e comunicação de informações à AG/OP   

Prazos médios para os beneficiários receberem pagamentos [facultativo] 

[Dias] 

Se aplicável, prazo médio utilizado 

pelo EM para pagamento aos 

beneficiários 

[Dias] 

Prazo médio de pagamento aos 

beneficiários 

Comments 
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 

REQUIREMENTS 

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 

of its action plan 

4.a1) Medidas tomadas e ponto da situação no que se refere ao estabelecimento da RRN (estrutura de 

governação e unidade de apoio de rede) 

Portugal terá uma Rede Rural Nacional financiada pelos três Programas de Desenvolvimento Rural. A sua 

estrutura de funcionamento e órgãos de governação foram definidos a nível nacional pela Portaria n.º 

21/2015 de 17 de Julho, tendo o seu Plano de Ação sido aprovado já em 2016. O PRODERAM 2020 

participará no financiamento e nas actividades da RRN através da sua medida 20 – Assistência Técnica. 

4.a2) Medidas tomadas e ponto da situação no que respeita à execução do plano de ação 

Uma vez que o Plano de Ação da RRN foi aprovado já em 2016, não houve quaisquer actividades durante o 

ano de 2015. 

4.b) Medidas tomadas para garantir que o programa é objeto de publicidade (artigo 13.º do 

Regulamento de Execução (UE) n.º 808/2014 da Comissão) 

Durante o ano de 2015 foi preparado o documento relativo ao Plano de Comunicação do PRODERAM 

2020, tendo este sido aprovado pelo Comité de Acompanhamento do Programa no dia 3 de Dezembro de 

2015. Este documento detalha os objectivos do Plano de Comunicação, os seus grupos-alvo, as ações a 

desenvolver, a forma de publicitação dos projectos apoiados, o orçamento a afectar, as entidades envolvidas 

na sua prossecução e a sua forma de avaliação. 

Durante o ano de 2015 são de destacar as seguintes actividades: 

a) Criação do site do PRODERAM 2020 – Ficou operacional no início de novembro de 2015  

http://proderam2020.madeira.gov.pt/, tendo no final do ano: 

 Visitas ao sítio web – 1572 

 Número único de visitantes – 868  

 Visualizações de página – 6385  

b) Publicação de Portarias relativos ao Programa em Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira  

c) Material produzido de divulgação do PRODERAM 2020 com o respetivo logótipo: 

 Roll Up; 

 Capas de processo; 

 Folhas A4; 

d) Publicação de 10 notícias sobre o Programa em jornais regionais e sites oficiais; 

e) Divulgação de uma notícia da Região Autónoma da Madeira e de um projeto apoiado pelo 

PRODERAM na folha informativa da RRN. 

http://proderam2020.madeira.gov.pt/
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5. AÇÕES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE 

5.a) Critérios não cumpridos das condicionalidades ex ante gerais 

Condicionalidade ex ante geral Critério 
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5.b) Ações realizadas para cumprir as condicionalidades gerais ex ante aplicáveis 

Condicionalidade 

ex ante geral 
Critério Medidas a tomar Prazo 

Organismo responsável pelo 

cumprimento 
Ações realizadas 

Data da 

realização 

da ação 

Posição 

da 

Comissão 

Observações 
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5.c) Critérios não cumpridos das condicionalidades ex ante temáticas 

Priority-linked ex-ante conditionality Critério 
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5.d) Ações realizadas para cumprir as condicionalidades temáticas ex ante aplicáveis 

Priority-

linked ex-

ante 

conditionality 

Critério Medidas a tomar Prazo 
Organismo responsável pelo 

cumprimento 
Ações realizadas 

Data da 

realização 

da ação 

Posição 

da 

Comissão 

Observações 
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5.e) Informações adicionais (facultativas) para complementar as informações fornecidas no quadro «ações realizadas» 
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6. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SUBPROGRAMAS 

Esta secção é aplicável apenas ao(s) RAE 2016, 2018 

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME 

Esta secção é aplicável apenas ao(s) RAE 2016, 2018 

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 

REGULATION (EU) NO 1303/2013 

Esta secção é aplicável apenas ao(s) RAE 2016, 2018 

8.a) Promoção da igualdade entre homens e mulheres e não discriminação [artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013] 

8.b) Desenvolvimento sustentável (artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

8.c) O papel dos parceiros, referido no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, na execução do programa 

9. PROGRESSOS OBTIDOS PARA ASSEGURAR A ABORDAGEM INTEGRADA DA UTILIZAÇÃO DO FEADER E DE OUTROS 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA UNIÃO 

Esta secção é aplicável apenas ao(s) RAE 2018 

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 
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Anexo 

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES 

11.a) Quadro A: Despesas autorizadas por medida e domínio de incidência 

Medida Submedida Prioridade 
Domínio de 

incidência 

Total das despesas 

públicas 

M01  P2 2A  

M01    0,00 

M02  P2 2A  

M02    0,00 

M03  P3 3A  

M03    0,00 

M04  P2 2A    1.708.955,90 €  

M04  P4     3.280.722,88 €  

M04  P5 5A  

M04  P5 5B  

M04  P5 5D  

M04       4.989.678,78 €  

M05  P3 3B  

M05    0,00 

M06  P2 2B  

M06    0,00 

M08 8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas P4   

M08 8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas P5 5C  

M08 8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas P5 5E  

M08 8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas   0,00 

M08 8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas agroflorestais P4   

M08 8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas agroflorestais P5 5C  

M08 8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas agroflorestais P5 5E  

M08 8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas agroflorestais   0,00 

M08 
8.3 - apoio à prevenção e reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
P4      4.803.137,07 €  

M08 
8.3 - apoio à prevenção e reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
P5 5C  

M08 8.3 - apoio à prevenção e reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes P5 5E  
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naturais e acontecimentos catastróficos 

M08 
8.3 - apoio à prevenção e reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, 

catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos 
      4.803.137,07 €  

M08 
8.4 - apoio à reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes naturais e 

acontecimentos catastróficos 
P4  

        573.783,70 €  

 

M08 
8.4 - apoio à reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes naturais e 

acontecimentos catastróficos 
P5 5C  

M08 
8.4 - apoio à reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes naturais e 

acontecimentos catastróficos 
P5 5E  

M08 
8.4 - apoio à reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, catástrofes naturais e 

acontecimentos catastróficos 
          573.783,70 €  

M08 
8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a resistência, o valor ambiental e o potencial de atenuação  

dos ecossistemas florestais 
P4  

       357.271,14 €  

 

M08 
8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a resistência, o valor ambiental e o potencial de atenuação  

dos ecossistemas florestais 
P5 5C  

M08 
8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a resistência, o valor ambiental e o potencial de atenuação  

dos ecossistemas florestais 
P5 5E  

M08 
8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
  

       357.271,14 €  

 

M08 
8.6 - apoio a investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de 

produtos florestais 
P4   

M08 
8.6 - apoio a investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de 

produtos florestais 
P5 5C  

M08 
8.6 - apoio a investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de 

produtos florestais 
P5 5E  

M08 
8.6 - apoio a investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
  0,00 

M09  P3 3A  

M09    0,00 

M10  P4  639.251,00 

M10  P5 5D 9.891,00 

M10    649.142,00 

M11  P4  114.241,00 

M11    114.241,00 

M12  P4  184.575,00 

M12    184.575,00 

M13  P4  7.424.460,00 

M13    7.424.460,00 

M15  P4   

M15    0,00 

M16  P2 2A  
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M16  P4   

M16    0,00 

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas P3 3B  

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas   0,00 

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças dos animais e das plantas, pragas e 

incidentes ambientais 
P3 3B  

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças dos animais e das plantas, 

pragas e incidentes ambientais 
  0,00 

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos P3 3B  

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos   0,00 

M19 19.1 - apoio à preparação de EDL P6 6B  

M19 

19.1 - apoio à preparação de EDL 

  0,00 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito das EDL 

19.3 – Preparação e realização de atividades de cooperação 

19.4 – Apoio a custos de funcionamento e animação 

M19 19.2 - apoio à realização de operações no âmbito das EDL P6 6B  

M19 19.3 – Preparação e realização de atividades de cooperação P6 6B  

M19 19.4 – Apoio a custos de funcionamento e animação P6 6B  

M20     
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11.b) Quadro B: Indicadores de resultados alcançados por medida e domínio de incidência 

11.b1) Quadro B1: Resultados alcançados (RAE) — CUMULATIVOS 

11.b1.a) M01 - Transferência de conhecimentos e ações de informação (art. 14.º) 

Medida Submedida Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 2015 

cumul) 

M01  O1 - Total das despesas públicas P2 2A  

M01  O1 - Total das despesas públicas    

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O1 - Total das despesas públicas P2 2A  

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O1 - Total das despesas públicas    

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O3 - Número de operações apoiadas    

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O11 - Número de dias de formação concedidos P2 2A  

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O11 - Número de dias de formação concedidos    

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O12 - Número de participantes em ações de formação P2 2A  

M01 
1.1 - apoio a ações de formação profissional e de aquisição de 

competências 
O12 - Número de participantes em ações de formação    

M01 1.2 - apoio a atividades de demonstração/ações de informação O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M01 1.2 - apoio a atividades de demonstração/ações de informação O3 - Número de operações apoiadas    

M01 

1.3 - apoio a intercâmbios de curta duração no domínio da gestão 

agrícola e florestal, assim como a visitas a explorações agrícolas e 

florestais 

O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M01 

1.3 - apoio a intercâmbios de curta duração no domínio da gestão 

agrícola e florestal, assim como a visitas a explorações agrícolas e 

florestais 

O3 - Número de operações apoiadas    



38 

11.b1.b) M02 - Serviços de aconselhamento e serviços de gestão agrícola e de substituição nas explorações agrícolas (art. 15.º) 

Medida Submedida Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 2015 

cumul) 

M02  O1 - Total das despesas públicas P2 2A  

M02  O1 - Total das despesas públicas    

M02 
2.1 - apoio destinado a facilitar o aproveitamento de serviços de 

aconselhamento 
O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M02 
2.1 - apoio destinado a facilitar o aproveitamento de serviços de 

aconselhamento 
O3 - Número de operações apoiadas    

M02 
2.1 - apoio destinado a facilitar o aproveitamento de serviços de 

aconselhamento 
O13 - Número de beneficiários aconselhados P2 2A  

M02 
2.1 - apoio destinado a facilitar o aproveitamento de serviços de 

aconselhamento 
O13 - Número de beneficiários aconselhados    

M02 

2.2 apoio à criação de serviços de gestão agrícola, de substituição 

agrícola e de aconselhamento agrícola, bem como de serviços de 

aconselhamento florestal 
O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M02 

2.2 apoio à criação de serviços de gestão agrícola, de substituição 

agrícola e de aconselhamento agrícola, bem como de serviços de 

aconselhamento florestal 

O3 - Número de operações apoiadas    

M02 2.3 - apoio à formação de conselheiros O3 - Número de operações apoiadas P2 2A  

M02 2.3 - apoio à formação de conselheiros O3 - Número de operações apoiadas    

M02 2.3 - apoio à formação de conselheiros O14 - Número de conselheiros formados P2 2A  

M02 2.3 - apoio à formação de conselheiros O14 - Número de conselheiros formados    
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11.b1.c) M04 - Investimentos em ativos físicos (art. 17.º) – contar com trasitados 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M04  O1 - Total das despesas públicas  P2 2A  

M04  O1 - Total das despesas públicas  P4   

M04  O1 - Total das despesas públicas  P5 5A  

M04  O1 - Total das despesas públicas  P5 5B  

M04  O1 - Total das despesas públicas  P5 5D  

M04  O1 - Total das despesas públicas     

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF P2 2A  

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF P4   

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF P5 5A  

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF P5 5B  

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF P5 5D  

M04  O1 - Total das despesas públicas de que IF    

M04  O2 - Total dos investimentos  P2 2A  

M04  O2 - Total dos investimentos  P4   

M04  O2 - Total dos investimentos  P5 5A  

M04  O2 - Total dos investimentos  P5 5B  

M04  O2 - Total dos investimentos  P5 5D  

M04  O2 - Total dos investimentos     

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF P2 2A  

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF P4   

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF P5 5A  

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF P5 5B  

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF P5 5D  

M04  O3 - Número de operações apoiadas de que IF    

M04  O5 - Área total (ha)  P5 5A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P4   
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M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 
agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5D  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas     

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5D  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas     

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P5 5A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P5 5B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P5 5D  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P5 5A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P5 5B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P5 5D  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF    
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M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações 
agrícolas 

O8 - Número de cabeças normais apoiadas (CN)  P5 5D  

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2A  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P4   

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5A  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5B  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5D  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas     

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 
desenvolvimento de produtos agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas  P2 2A  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 
desenvolvimento de produtos agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5A  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5B  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 
desenvolvimento de produtos agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5D  

M04 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas     

M04 
4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 
modernização ou a adaptação da agricultura e 

O1 - Total das despesas públicas  P2 2A  
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silvicultura 

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O1 - Total das despesas públicas  P4   

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5A  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 
modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5B  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5D  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O1 - Total das despesas públicas     

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 
silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas  P2 2A  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5A  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5B  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 
modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5D  

M04 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

O3 - Número de operações apoiadas     

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2A  

M04 4.4 - apoio a investimentos não produtivos O1 - Total das despesas públicas  P4   
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relacionados com a concretização dos objetivos em 
termos de agroambiente e clima 

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5A  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5B  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5D  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos 

em termos de agroambiente e clima 

O1 - Total das despesas públicas     

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O3 - Número de operações apoiadas  P2 2A  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5A  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 

termos de agroambiente e clima 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5B  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos em 
termos de agroambiente e clima 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5D  

M04 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos objetivos 

em termos de agroambiente e clima 

O3 - Número de operações apoiadas     
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11.b1.d) M05 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos e introdução 

de medidas de prevenção adequadas (art. 18.º)   

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M05  O1 - Total das despesas públicas  P3 3B  

M05  O1 - Total das despesas públicas     

M05  O2 - Total dos investimentos  P3 3B  

M05  O2 - Total dos investimentos     

M05 

5.1 - apoio a investimentos em medidas de 

prevenção destinadas a atenuar as consequências de 

eventuais catástrofes naturais, fenómenos 
climáticos adversos e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
agricultores P3 3B  

M05 

5.1 - apoio a investimentos em medidas de 

prevenção destinadas a atenuar as 

consequências de eventuais catástrofes naturais, 

fenómenos climáticos adversos e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
agricultores    

M05 

5.1 - apoio a investimentos em medidas de 

prevenção destinadas a atenuar as consequências de 

eventuais catástrofes naturais, fenómenos 
climáticos adversos e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
outras (entidades públicas) P3 3B  

M05 

5.1 - apoio a investimentos em medidas de 

prevenção destinadas a atenuar as 

consequências de eventuais catástrofes naturais, 

fenómenos climáticos adversos e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
outras (entidades públicas)    

M05 

5.2 - apoio a investimentos destinados à 

recuperação de terras agrícolas e ao 
restabelecimento do potencial de produção agrícola 

afetado por catástrofes naturais, fenómenos 

climáticos adversos e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
agricultores P3 3B  

M05 

5.2 - apoio a investimentos destinados à 

recuperação de terras agrícolas e ao 

restabelecimento do potencial de produção 

agrícola afetado por catástrofes naturais, 

fenómenos climáticos adversos e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
agricultores    

M05 
5.2 - apoio a investimentos destinados à 

recuperação de terras agrícolas e ao 

restabelecimento do potencial de produção agrícola 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
outras (entidades públicas) P3 3B  
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afetado por catástrofes naturais, fenómenos 
climáticos adversos e acontecimentos catastróficos 

M05 

5.2 - apoio a investimentos destinados à 

recuperação de terras agrícolas e ao 

restabelecimento do potencial de produção 

agrícola afetado por catástrofes naturais, 

fenómenos climáticos adversos e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
outras (entidades públicas)    
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11.b1.e) M06 - Desenvolvimento das explorações agrícolas e das empresas (art. 19.º) 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M06  O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06  O1 - Total das despesas públicas     

M06  O1 - Total das despesas públicas de que IF P2 2B  

M06  O1 - Total das despesas públicas de que IF    

M06  O2 - Total dos investimentos  P2 2B  

M06  O2 - Total dos investimentos     

M06  O3 - Número de operações apoiadas  P2 2B  

M06  O3 - Número de operações apoiadas     

M06  
O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF P2 2B  

M06  
O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
de que IF    

M06 
6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06 
6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 
O1 - Total das despesas públicas     

M06 
6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P2 2B  

M06 
6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M06 
6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas 

em zonas rurais 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06 
6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 
O1 - Total das despesas públicas     

M06 
6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas 

em zonas rurais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P2 2B  

M06 
6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M06 
6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 

pequenas explorações agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06 
6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento 

de pequenas explorações agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas     
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M06 
6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 
pequenas explorações agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 
apoiadas/os 

 P2 2B  

M06 
6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento 

de pequenas explorações agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M06 
6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06 
6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 
O1 - Total das despesas públicas     

M06 
6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P2 2B  

M06 
6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M06 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao abrigo 

do regime da pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração para outro 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas  P2 2B  

M06 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura que 

transferem permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

O1 - Total das despesas públicas     

M06 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao abrigo 

do regime da pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração para outro 

agricultores 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P2 2B  

M06 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura que 

transferem permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
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11.b1.f) M08 - Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas (artigos 21.º-26.º) 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P4   

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento    

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento P4   

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento    

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P4   

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.1 - apoio aos custos de florestação/criação de 

zonas arborizadas 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento    

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P4   

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de 

sistemas agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só estabelecimento    

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento P4   
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M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 
agroflorestais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 
apoiadas/os 

só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de 

sistemas agroflorestais 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
só estabelecimento    

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P4   

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P5 5C  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento P5 5E  

M08 
8.2 - apoio à implantação e manutenção de 

sistemas agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só estabelecimento    

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
O1 - Total das despesas públicas  P4   

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5C  

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5E  

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas     

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P4   

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P5 5C  

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
 P5 5E  

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 

O4 - Número de explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
    

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
O5 - Área total (ha)  P4   

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos 

O5 - Área total (ha)  P5 5C  

M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 
O5 - Área total (ha)  P5 5E  
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M08 

8.4 - apoio à reparação dos danos causados às 

florestas por incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos catastróficos 

O5 - Área total (ha)     

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O1 - Total das despesas públicas  P4   

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5C  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O1 - Total das despesas públicas  P5 5E  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resistência, o valor ambiental e o 

potencial de atenuação  dos ecossistemas 

florestais 

O1 - Total das despesas públicas     

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 
atenuação  dos ecossistemas florestais 

O2 - Total dos investimentos  P4   

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O2 - Total dos investimentos  P5 5C  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 
atenuação  dos ecossistemas florestais 

O2 - Total dos investimentos  P5 5E  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resistência, o valor ambiental e o 

potencial de atenuação  dos ecossistemas 

florestais 

O2 - Total dos investimentos     

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 
atenuação  dos ecossistemas florestais 

O3 - Número de operações apoiadas  P5 5C  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5E  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resistência, o valor ambiental e o 

potencial de atenuação  dos ecossistemas 

florestais 

O3 - Número de operações apoiadas     

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 
atenuação  dos ecossistemas florestais 

O5 - Área total (ha)  P4   

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 

resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 
O5 - Área total (ha)  P5 5C  
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M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a melhorar a 
resistência, o valor ambiental e o potencial de 

atenuação  dos ecossistemas florestais 

O5 - Área total (ha)  P5 5E  

M08 

8.5 - apoio a investimentos destinados a 

melhorar a resistência, o valor ambiental e o 

potencial de atenuação  dos ecossistemas 

florestais 

O5 - Área total (ha)     

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O1 - Total das despesas públicas  P4   

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 
comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5C  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas  P5 5E  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas     

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O1 - Total das despesas públicas de que IF P4   

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 
comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas de que IF P5 5C  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas de que IF P5 5E  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O1 - Total das despesas públicas de que IF    

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O2 - Total dos investimentos  P4   

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O2 - Total dos investimentos  P5 5C  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O2 - Total dos investimentos  P5 5E  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O2 - Total dos investimentos     

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O3 - Número de operações apoiadas  P4   

M08 
8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5C  
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comercialização de produtos florestais 

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O3 - Número de operações apoiadas  P5 5E  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O3 - Número de operações apoiadas     

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O3 - Número de operações apoiadas de que IF P4   

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 
comercialização de produtos florestais 

O3 - Número de operações apoiadas de que IF P5 5C  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 
O3 - Número de operações apoiadas de que IF P5 5E  

M08 

8.6 - apoio a investimentos em tecnologias 

florestais e na transformação, mobilização e 

comercialização de produtos florestais 

O3 - Número de operações apoiadas de que IF    
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11.b1.g) M16 - Cooperação (art. 35.º) 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M16  O1 - Total das despesas públicas PEI   P2 2A  

M16  O1 - Total das despesas públicas PEI   P4   

M16  
O1 - Total das despesas 

públicas 
PEI      

M16  O1 - Total das despesas públicas PEI de que IF  P2 2A  

M16  O1 - Total das despesas públicas PEI de que IF  P4   

M16  
O1 - Total das despesas 

públicas 
PEI de que IF     

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 
da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 

N.º de operações de cooperação 

de PEI apoiadas (por 
ex.,projetos-piloto, 

desenvolvimento de produtos...) 

 P2 2A  

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 
da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 

N.º de operações de cooperação 

de PEI apoiadas (por 
ex.,projetos-piloto, 

desenvolvimento de produtos...) 

 P4   

M16  

O16 - Número de grupos da 

PEI apoiados, número de 

operações da PEI apoiadas e 

número e tipo de parceiros 

nos grupos da PEI 

PEI 

N.º de operações de 

cooperação de PEI apoiadas 

(por ex.,projetos-piloto, 

desenvolvimento de 

produtos...) 

    

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 
da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
Número de grupos de PEI 

apoiados 
    

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 
da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 
agricultores    

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 

da PEI apoiadas e número e tipo 
de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 
ONG    

M16  
O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 

da PEI apoiadas e número e tipo 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 
PME    
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de parceiros nos grupos da PEI 

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 

da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 
Conselheiros    

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 

da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 

outros (outras 

entidades públicas...) 
   

M16  

O16 - Número de grupos da PEI 

apoiados, número de operações 
da PEI apoiadas e número e tipo 

de parceiros nos grupos da PEI 

PEI 
N.º de parceiros em grupos de 

PEI 

Institutos de 

investigação 
   

M16 16.0 - outros 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI   P2 2A  

M16 16.0 - outros 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P4   

M16 16.0 - outros 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas públicas não PEI   P2 2A  

16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 

organização de processos de 

trabalho comuns e a partilha de 
instalações e de recursos e para 

o desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 
turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 
abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias de 

abastecimento curtas e dos 
mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 

contexto local relacionadas com 
o desenvolvimento de cadeias 

de abastecimento curtas e de 

mercados locais 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 
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mesmas + apoio a abordagens 
conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 
em curso 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 

abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 
biomassa a utilizar na produção 

alimentar e energética e nos 

processos industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 

instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de saúde, 

integração social, agricultura 
apoiada pela comunidade e 

educação ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 
processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas públicas não PEI   P4   

16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 

organização de processos de 
trabalho comuns e a partilha de 

instalações e de recursos e para 

o desenvolvimento e/ou a 
comercialização de serviços 

turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 
intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias de 
abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com 

o desenvolvimento de cadeias 

de abastecimento curtas e de 
mercados locais 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 
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mesmas + apoio a abordagens 
conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 
em curso 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 

abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 
biomassa a utilizar na produção 

alimentar e energética e nos 

processos industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 

instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de saúde, 

integração social, agricultura 
apoiada pela comunidade e 

educação ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas 

públicas 
não PEI      

16.3 - (outros) cooperação 

entre pequenos operadores 

para a organização de 

processos de trabalho comuns 

e a partilha de instalações e de 

recursos e para o 

desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 

turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias 

de abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 

contexto local relacionadas 

com o desenvolvimento de 

cadeias de abastecimento 

curtas e de mercados locais 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 
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climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas 

ambientais em curso 

16.6 - apoio à cooperação 

entre os intervenientes da 

cadeia de abastecimento para 

o fornecimento sustentável de 

biomassa a utilizar na 

produção alimentar e 

energética e nos processos 

industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou 

de instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação 

das atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de 

saúde, integração social, 

agricultura apoiada pela 

comunidade e educação 

ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 
novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas públicas não PEI de que IF  P2 2A  

16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 

organização de processos de 
trabalho comuns e a partilha de 

instalações e de recursos e para 

o desenvolvimento e/ou a 
comercialização de serviços 

turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 
intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias de 
abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com 

o desenvolvimento de cadeias 

de abastecimento curtas e de 
mercados locais 

16.5 - apoio a intervenções 
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conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 
mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 
em curso 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 

abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 
biomassa a utilizar na produção 

alimentar e energética e nos 

processos industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 

instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de saúde, 

integração social, agricultura 
apoiada pela comunidade e 

educação ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 
novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas públicas não PEI de que IF  P4   

16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 

organização de processos de 
trabalho comuns e a partilha de 

instalações e de recursos e para 

o desenvolvimento e/ou a 
comercialização de serviços 

turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 
intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias de 
abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 
contexto local relacionadas com 

o desenvolvimento de cadeias 

de abastecimento curtas e de 
mercados locais 

16.5 - apoio a intervenções 
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conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 
mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 
em curso 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 

abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 
biomassa a utilizar na produção 

alimentar e energética e nos 

processos industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 

instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de saúde, 

integração social, agricultura 
apoiada pela comunidade e 

educação ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O1 - Total das despesas 

públicas 
não PEI de que IF     

16.3 - (outros) cooperação 

entre pequenos operadores 

para a organização de 

processos de trabalho comuns 

e a partilha de instalações e de 

recursos e para o 

desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 

turísticos 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias 

de abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 

contexto local relacionadas 

com o desenvolvimento de 

cadeias de abastecimento 

curtas e de mercados locais 
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16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas 

ambientais em curso 

16.6 - apoio à cooperação 

entre os intervenientes da 

cadeia de abastecimento para 

o fornecimento sustentável de 

biomassa a utilizar na 

produção alimentar e 

energética e nos processos 

industriais 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou 

de instrumentos equivalentes 

16.9 - apoio à diversificação 

das atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de 

saúde, integração social, 

agricultura apoiada pela 

comunidade e educação 

ambiental e alimentar 

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 
processos e tecnologias 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P4   

M16 

16.2 - apoio a projetos-piloto + 

apoio ao desenvolvimento de 

novos produtos, práticas, 

processos e tecnologias 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 
organização de processos de 

trabalho comuns e a partilha de 

instalações e de recursos e para 
o desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 

turísticos 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  

M16 
16.3 - (outros) cooperação entre 

pequenos operadores para a 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
não PEI   P4   
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organização de processos de 
trabalho comuns e a partilha de 

instalações e de recursos e para 
o desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 

turísticos 

PEI) 

M16 

16.3 - (outros) cooperação 

entre pequenos operadores 

para a organização de 

processos de trabalho comuns 

e a partilha de instalações e de 

recursos e para o 

desenvolvimento e/ou a 

comercialização de serviços 

turísticos 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 
abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias de 

abastecimento curtas e dos 
mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 

contexto local relacionadas com 
o desenvolvimento de cadeias 

de abastecimento curtas e de 

mercados locais 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  

M16 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 
desenvolvimento das cadeias de 

abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 
atividades de promoção num 

contexto local relacionadas com 

o desenvolvimento de cadeias 
de abastecimento curtas e de 

mercados locais 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P4   

M16 

16.4 - apoio à cooperação 

horizontal e vertical entre os 

intervenientes na cadeia de 

abastecimento a criação e o 

desenvolvimento das cadeias 

de abastecimento curtas e dos 

mercados locais, bem como às 

atividades de promoção num 

contexto local relacionadas 

com o desenvolvimento de 

cadeias de abastecimento 

curtas e de mercados locais 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 
16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 
O1 - Total das despesas públicas não PEI   P2 2A  
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atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 
conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 

em curso 

M16 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 
atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 
conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas ambientais 

em curso 

O1 - Total das despesas públicas não PEI   P4   

M16 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas 

ambientais em curso 

O1 - Total das despesas 

públicas 
não PEI      

M16 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 
mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 
ambientais e práticas ambientais 

em curso 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P2 2A  

M16 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 
ambientais e práticas ambientais 

em curso 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P4   

M16 

16.5 - apoio a intervenções 

conjuntas destinadas à 

atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às 

mesmas + apoio a abordagens 

conjuntas relativas a projetos 

ambientais e práticas 

ambientais em curso 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 
abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 

biomassa a utilizar na produção 
alimentar e energética e nos 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  
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processos industriais 

M16 

16.6 - apoio à cooperação entre 

os intervenientes da cadeia de 

abastecimento para o 

fornecimento sustentável de 
biomassa a utilizar na produção 

alimentar e energética e nos 

processos industriais 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P4   

M16 

16.6 - apoio à cooperação 

entre os intervenientes da 

cadeia de abastecimento para 

o fornecimento sustentável de 

biomassa a utilizar na 

produção alimentar e 

energética e nos processos 

industriais 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  

M16 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 
de base comunitária 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P4   

M16 

16.7 - apoio a estratégias de 

desenvolvimento local que não 

de base comunitária 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 
instrumentos equivalentes 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P2 2A  

M16 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou de 

instrumentos equivalentes 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P4   

M16 

16.8 - apoio à elaboração de 

planos de gestão florestal ou 

de instrumentos equivalentes 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      

M16 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de saúde, 
integração social, agricultura 

apoiada pela comunidade e 

educação ambiental e alimentar 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 
não PEI   P2 2A  

M16 

16.9 - apoio à diversificação das 

atividades agrícolas para 
atividades de cuidados de saúde, 

integração social, agricultura 

apoiada pela comunidade e 
educação ambiental e alimentar 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 
PEI) 

não PEI   P4   

M16 

16.9 - apoio à diversificação 

das atividades agrícolas para 

atividades de cuidados de 

saúde, integração social, 

O17 - Número de operações de 

cooperação apoiadas (que não 

PEI) 

não PEI      
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agricultura apoiada pela 

comunidade e educação 

ambiental e alimentar 
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11.b1.h) M17 - Gestão de riscos (arts. 36.º-39.º) 

Medida Submedida Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

B1: 

produção 

realizada 

(2014- 2015 

cumul) 

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas O1 - Total das despesas públicas P3 3B  

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas O1 - Total das despesas públicas    

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os P3 3B  

M17 17.1 - prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os    

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças 

dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O1 - Total das despesas públicas P3 3B  

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, 

doenças dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O1 - Total das despesas públicas    

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças 

dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O3 - Número de operações apoiadas P3 3B  

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, 

doenças dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O3 - Número de operações apoiadas    

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças 

dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados P3 3B  

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, 

doenças dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados    

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, doenças 

dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O10 - Número de agricultores que recebem pagamentos P3 3B  

M17 
17.2 - fundos mutualistas para fenómenos climáticos adversos, 

doenças dos animais e das plantas, pragas e incidentes ambientais 
O10 - Número de agricultores que recebem pagamentos    

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O1 - Total das despesas públicas P3 3B  

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O1 - Total das despesas públicas    

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O3 - Número de operações apoiadas P3 3B  

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O3 - Número de operações apoiadas    

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados P3 3B  

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados    

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O10 - Número de agricultores que recebem pagamentos P3 3B  

M17 17.3 - instrumento de estabilização dos rendimentos O10 - Número de agricultores que recebem pagamentos    
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11.b2) Quadro B2.1: Reaultados LEADER alcançados (RAE) — CUMULATIVOS 

Medida Indicador Submedida Dimensão 1 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

produção 

realizada 

(2014- 

2015 

cumul) 

M19 O1 - Total das despesas públicas 19.1 - apoio à preparação de EDL Kit de arranque LEADER P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 19.1 - apoio à preparação de EDL apoio à preparação de EDL P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (2A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (2B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (3A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (3B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5D) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5E) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (6A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  
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M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 
das EDL 

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) 

P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (6C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (Additional FA) to 

which the project contributes) 
P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.3 – Preparação e realização de atividades de 

cooperação 
apoio técnico preparatório à cooperação P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.3 – Preparação e realização de atividades de 

cooperação 
apoio à cooperação interterritorial (projetos) P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.3 – Preparação e realização de atividades de 

cooperação 
apoio à cooperação transnacional (projetos) P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.4 – Apoio a custos de funcionamento e 

animação 
apoio aos custos de animação da EDL P6 6B  

M19 O1 - Total das despesas públicas 
19.4 – Apoio a custos de funcionamento e 

animação 
apoio aos custos de funcionamento da EDL P6 6B  

M19 O18 - População abrangida por GAL   P6 6B  

M19 O19 - Número de GAL selecionados   P6 6B  

M19 O19 - Número de GAL selecionados  multifundos P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (1C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (2A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (2B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (3A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (3B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (4C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 19.2 - apoio à realização de operações no âmbito (based on Predominant FA (5C) to which the P6 6B  



68 

das EDL project contributes) 

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5D) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (5E) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (6A) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (6B) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (6C) to which the 

project contributes) 
P6 6B  

M19 O20 - Número de projetos LEADER apoiados 
19.2 - apoio à realização de operações no âmbito 

das EDL 

(based on Predominant FA (Additional FA) to 

which the project contributes) 
P6 6B  

M19 O21 - Número de projetos de cooperação apoiados  cooperação interterritorial P6 6B  

M19 O21 - Número de projetos de cooperação apoiados  cooperação transnacional P6 6B  

M19 O22 - Número e tipo de promotores de projetos  GAL P6 6B  

M19 O22 - Número e tipo de promotores de projetos  ONG P6 6B  

M19 O22 - Número e tipo de promotores de projetos  outros P6 6B  

M19 O22 - Número e tipo de promotores de projetos  Entidades públicas P6 6B  

M19 O22 - Número e tipo de promotores de projetos  PME P6 6B  

M19 
O23 - Número único de GAL envolvidos em 

projetos de cooperação 
 cooperação interterritorial P6 6B  

M19 
O23 - Número único de GAL envolvidos em 

projetos de cooperação 
 cooperação transnacional P6 6B  
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11.b3) Quadro B2.2: Unidades de dados LEADER a monitorizar as contribuições para o principal Domínio de Incidência — CUMULATIVO 

Medida Prioridade 
Domínio de 

incidência 
Indicador Dimensão 1 

Valor (2014 

— 2015 

CUMUL) 

M19 P1 1A O1 - Total das despesas públicas   

M19 P1 1B 

T2 - T2: Número total de operações de cooperação apoiadas ao abrigo 

da ação «cooperação» (artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 

1305/2013) (grupos, redes/clusters, projetos-piloto...) (área visada 1B) 
  

M19 P1 1C O12 - Número de participantes em ações de formação   

M19 P2 2A O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os   

M19 P2 2B O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os   

M19 P3 3A O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os   

M19 P3 3B O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os   

M19 P4 4A O5 - Área total (ha) Agri  

M19 P4 4A O5 - Área total (ha) Florestas  

M19 P4 4B O5 - Área total (ha) Agri  

M19 P4 4B O5 - Área total (ha) Florestas  

M19 P4 4C O5 - Área total (ha) Agri  

M19 P4 4C O5 - Área total (ha) Florestas  

M19 P5 5A O5 - Área total (ha)   

M19 P5 5B O2 - Total dos investimentos   

M19 P5 5C O2 - Total dos investimentos   

M19 P5 5D O5 - Área total (ha)   

M19 P5 5D O8 - Número de cabeças normais apoiadas (CN)   

M19 P5 5E O5 - Área total (ha)   

M19 P6 6A T20 - T20: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 6A)   

M19 P6 6B 
O15 - População que beneficia da melhoria de serviços/infraestruturas 

(TI ou outros) 
outros  

M19 P6 6C 
O15 - População que beneficia da melhoria de serviços/infraestruturas 

(TI ou outros) 
IT  
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11.b4) Quadro B2.3: Monitorização da assistência técnica — CUMULATIVA 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 

Quadro 

B2.3 

Valor 

M20 
20.1 - apoio à assistência técnica (que não 

RRN) 
O1 - Total das despesas públicas custos administrativos (pessoal, materiais, etc.) Total  

M20 
20.1 - apoio à assistência técnica (que não 

RRN) 
O1 - Total das despesas públicas 

outras despesas (estudos, ações de formação, 

etc.) 
Total  

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 
O1 - Total das despesas públicas apoio total à assistência técnica   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 
O1 - Total das despesas públicas apoio total à assistência técnica 

dos quais apoio à criação e ao funcionamento 

de RRN 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Consulta das partes interessadas   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Consulta das partes interessadas 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Consulta das partes interessadas 

dos quais consagrados aos conselheiros e/ou 

serviços de apoio à inovação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Consulta das partes interessadas 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
outros (ações de formação, fóruns Internet...)   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
outros (ações de formação, fóruns Internet...) 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
outros (ações de formação, fóruns Internet...) 

dos quais consagrados aos conselheiros e/ou 

serviços de apoio à inovação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
outros (ações de formação, fóruns Internet...) 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Grupos de trabalho temáticos   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Grupos de trabalho temáticos 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Grupos de trabalho temáticos 

dos quais consagrados aos conselheiros e/ou 

serviços de apoio à inovação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O24 - Número de intercâmbios temáticos e 

analíticos estabelecidos com o apoio de RRN 
Grupos de trabalho temáticos 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 
Número de eventos organizados por RRN   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 
Número de eventos organizados por RRN 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de O25 - Número de ferramentas de comunicação Número de eventos organizados por RRN dos quais consagrados aos conselheiros e/ou  
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RRN das RRN serviços de apoio à inovação 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 
Número de eventos organizados por RRN 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de outros instrumentos (sítio Internet, 

meios de comunicação social, etc.) 
  

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de outros instrumentos (sítio Internet, 

meios de comunicação social, etc.) 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de outros instrumentos (sítio Internet, 

meios de comunicação social, etc.) 

dos quais consagrados aos conselheiros e/ou 

serviços de apoio à inovação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de outros instrumentos (sítio Internet, 

meios de comunicação social, etc.) 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de projetos, exemplos recolhidos e 

divulgados pelas RRN 
  

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de publicações: folhetos, boletins 

informativos, revistas... incluindo publicações 

digitais 
  

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de publicações: folhetos, boletins 

informativos, revistas... incluindo publicações 
digitais 

dos quais incidindo na partilha e divulgação de 

resultados de M&A 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de publicações: folhetos, boletins 

informativos, revistas... incluindo publicações 

digitais 

dos quais consagrados aos conselheiros e/ou 

serviços de apoio à inovação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O25 - Número de ferramentas de comunicação 

das RRN 

N.º de publicações: folhetos, boletins 

informativos, revistas... incluindo publicações 
digitais 

dos quais consagrados aos GAL, incluindo o 

apoio à cooperação 
 

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O26 - Número de atividades da REDR nas 

quais participou a RRN 
   

M20 
20.2 - apoio à criação e ao funcionamento de 

RRN 

O26 - Número de atividades da REDR nas 

quais participou a RRN 

dos quais as RRN tinham uma contribuição 

ativa 
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11.b5) Quadro B3: Monitorização anual para medidas por domínio, por cabeças normais, e plurianuais (RAE) — ANUAL 

11.b5.a) 2014 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

Produção 

realizada 

(ANUAL) 

M03  O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M03  O1 - Total das despesas públicas      

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Regimes de qualidade UE  P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes de qualidade UE     

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Regimes de qualidade nacionais  P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes de qualidade nacionais     

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 

Regimes voluntários de certificação 

dos produtos agrícolas 
 P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes voluntários de certificação 

dos produtos agrícolas 
    

M03 

3.2 - apoio a atividades de informação 

e promoção realizadas por grupos de 

produtores no mercado interno 
O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M03 

3.2 - apoio a atividades de 

informação e promoção realizadas 

por grupos de produtores no 

mercado interno 

O1 - Total das despesas públicas      

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P4   

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção      
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M08 

8.1 - apoio aos custos de 
florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P4   

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

só manutenção      

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P4   

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O5 - Área total (ha) só manutenção      

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P4   

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5C  

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção      

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P4   

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5C  

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

só manutenção      

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P4   

M08 
8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5C  
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M08 
8.2 - apoio à implantação e 
manutenção de sistemas agroflorestais 

O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O5 - Área total (ha) só manutenção      

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 
incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P4   

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 
incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas      

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4   

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 
incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 
incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

     

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P4   
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M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 
dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O5 - Área total (ha)      

M09  O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M09  O1 - Total das despesas públicas      

M09  O3 - Número de operações apoiadas   P3 3A  

M09  O3 - Número de operações apoiadas      

M09  
O9 - Número de explorações que 

participam em regimes apoiados 
  P3 3A  

M09  
O9 - Número de explorações que 

participam em regimes apoiados 
     

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas outros  P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas outros  P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas outros     

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 
(redução de adubos minerais, redução 

dos pesticidas) 

 P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 
(redução de adubos minerais, redução 

dos pesticidas) 

 P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, 

redução dos pesticidas) 

    

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 
P4   



76 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 
respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 
mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização 

reduzida, agricultura de 

conservação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de 

irrigação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 
faixas floridas, sebes, árvores) 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 
faixas floridas, sebes, árvores) 

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 
introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra arável 

em prado.  

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 
técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

P5 5D  
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extensivas, conversão de terra arável 
em prado.  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra 

arável em prado.  

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação 

de culturas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) outros  P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) outros  P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) outros     

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, redução 

dos pesticidas) 

 P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 
(redução de adubos minerais, redução 

dos pesticidas) 

 P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, 

redução dos pesticidas) 
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M10 

10.1 - pagamento de compromissos 
respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 
mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização 

reduzida, agricultura de 

conservação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de 

irrigação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 

Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 
orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 
deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra arável 
em prado.  

P4   

M10 
10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 
Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 
P5 5D  
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clima técnicas de ceifa, trabalho manual, 
deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 
extensivas, conversão de terra arável 

em prado.  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra 

arável em prado.  

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação 

de culturas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O6 - Área física apoiada (ha)      

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O7 - Número de contratos apoiados   P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O7 - Número de contratos apoiados   P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O7 - Número de contratos apoiados      

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 
agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos  P4   

M10 
10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos  P5 5D  
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agricultura 

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos     

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais  P4   

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 
sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais  P5 5D  

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais     

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 
agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados   P4   

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 
agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados   P5 5D  

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados      

M11  O1 - Total das despesas públicas   P4   

M11  O1 - Total das despesas públicas      

M11  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4   

M11  

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

     

M11 

11.1 - pagamentos destinados à 

conversão a práticas e métodos de 

agricultura biológica 
O5 - Área total (ha)   P4   

M11 

11.1 - pagamentos destinados à 

conversão a práticas e métodos de 

agricultura biológica 

O5 - Área total (ha)      

M11 

11.2 - pagamentos destinados à 

manutenção de práticas e métodos de 

agricultura biológica  
O5 - Área total (ha)   P4   

M11 

11.2 - pagamentos destinados à 

manutenção de práticas e métodos 

de agricultura biológica  

O5 - Área total (ha)      
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M12  
O4 - Número de 
explorações/beneficiários apoiadas/os 

  P4   

M12  

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

     

M12 
12.1 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 
12.1 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas      

M12 
12.1 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas Natura 2000 
O5 - Área total (ha)   P4   

M12 
12.1 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas Natura 2000 
O5 - Área total (ha)      

M12 
12.2 - pagamento de compensações a 

zonas florestais Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 
12.2 - pagamento de compensações 

a zonas florestais Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas      

M12 
12.2 - pagamento de compensações a 

zonas florestais Natura 2000 
O5 - Área total (ha)   P4   

M12 
12.2 - pagamento de compensações 

a zonas florestais Natura 2000 
O5 - Área total (ha)      

M12 

12.3 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas incluídas nos  planos 

de gestão das bacias hidrográficas 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 

12.3 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas incluídas nos  

planos de gestão das bacias 

hidrográficas 

O1 - Total das despesas públicas      

M12 

12.3 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas incluídas nos  planos 

de gestão das bacias hidrográficas 
O5 - Área total (ha)   P4   

M12 

12.3 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas incluídas nos  

planos de gestão das bacias 

hidrográficas 

O5 - Área total (ha)      

M13  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4   

M13  

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

     

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O1 - Total das despesas públicas      

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O5 - Área total (ha)   P4   



82 

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O5 - Área total (ha)      

M13 

13.2 - pagamento de compensações a 

outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M13 

13.2 - pagamento de compensações 

a outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O1 - Total das despesas públicas      

M13 

13.2 - pagamento de compensações a 

outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 
O5 - Área total (ha)   P4   

M13 

13.2 - pagamento de compensações 

a outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O5 - Área total (ha)      

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por condicionantes 

específicas 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O1 - Total das despesas públicas      

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por condicionantes 

específicas 
O5 - Área total (ha)   P4   

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O5 - Área total (ha)      

M15  O1 - Total das despesas públicas   P4   

M15  O1 - Total das despesas públicas      

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O5 - Área total (ha)   P4   

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O5 - Área total (ha)      

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O7 - Número de contratos apoiados   P4   

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O7 - Número de contratos apoiados      

M15 
15.2 - apoio à conservação de 

recursos genéticos florestais 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M15 
15.2 - apoio à conservação de 

recursos genéticos florestais 
O1 - Total das despesas públicas      
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11.b5.b) 2015 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

Produção 

realizada 

(ANUAL) 

M03  O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M03  O1 - Total das despesas públicas      

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Regimes de qualidade UE  P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes de qualidade UE     

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Regimes de qualidade nacionais  P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes de qualidade nacionais     

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 

Regimes voluntários de certificação 

dos produtos agrícolas 
 P3 3A  

M03 
3.1 - apoio à nova participação em 

regimes de qualidade 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Regimes voluntários de certificação 

dos produtos agrícolas 
    

M03 

3.2 - apoio a atividades de 

informação e promoção realizadas 

por grupos de produtores no mercado 
interno 

O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M03 

3.2 - apoio a atividades de 

informação e promoção realizadas 

por grupos de produtores no 

mercado interno 

O1 - Total das despesas públicas      

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P4   

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção      

M08 
8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P4   
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arborizadas 

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

só manutenção      

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O5 - Área total (ha) só manutenção   P4   

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5C  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 
arborizadas 

O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5E  

M08 

8.1 - apoio aos custos de 

florestação/criação de zonas 

arborizadas 

O5 - Área total (ha) só manutenção      

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 
agroflorestais 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P4   

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5C  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 
agroflorestais 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O1 - Total das despesas públicas só manutenção      

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 
agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P4   

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5C  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 
agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

só manutenção      

M08 8.2 - apoio à implantação e O5 - Área total (ha) só manutenção   P4   
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manutenção de sistemas 
agroflorestais 

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5C  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 
O5 - Área total (ha) só manutenção   P5 5E  

M08 

8.2 - apoio à implantação e 

manutenção de sistemas 

agroflorestais 

O5 - Área total (ha) só manutenção      

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P4   

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas   P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O1 - Total das despesas públicas      

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 
incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4   

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 
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catastróficos 

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 
catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P4   

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P5 5C  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 
naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O5 - Área total (ha)   P5 5E  

M08 

8.3 - apoio à prevenção e reparação 

dos danos causados às florestas por 

incêndios florestais, catástrofes 

naturais e acontecimentos 

catastróficos 

O5 - Área total (ha)      

M09  O1 - Total das despesas públicas   P3 3A  

M09  O1 - Total das despesas públicas      

M09  O3 - Número de operações apoiadas   P3 3A  

M09  
O3 - Número de operações 

apoiadas 
     

M09  
O9 - Número de explorações que 

participam em regimes apoiados 
  P3 3A  

M09  
O9 - Número de explorações que 

participam em regimes apoiados 
     

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas outros  P4  471.550,27 € 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas outros  P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas outros    471.550,27 € 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, redução 
dos pesticidas) 

 P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, redução 
dos pesticidas) 

 P5 5D  
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M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, 

redução dos pesticidas) 

    

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 
agricultura de conservação 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 
P5 5D 7.418,25 € 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização 

reduzida, agricultura de 

conservação 

  7.418,25 € 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, t 

écnicas de irrigação 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de 

irrigação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 

Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 
faixas floridas, sebes, árvores) 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 
faixas floridas, sebes, árvores) 

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 
introdução de práticas de pastoreio 

P4   
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extensivas, conversão de terra arável 
em prado.  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 
deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra arável 
em prado.  

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra 

arável em prado.  

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação 

de culturas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O1 - Total das despesas públicas 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O1 - Total das despesas públicas 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) outros  P4  703,76 ha 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) outros  P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) outros    703,76 ha 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 
(redução de adubos minerais, redução 

dos pesticidas) 

 P4   

M10 
10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 
 P5 5D  
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clima (redução de adubos minerais, redução 
dos pesticidas) 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 

Gestão de fatores de produção, 

incluindo produção integrada 

(redução de adubos minerais, 

redução dos pesticidas) 

    

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 

agricultura de conservação 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização reduzida, 
agricultura de conservação 

P5 5D 10,99 ha 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Práticas de cultivo 

Cobertura do solo, técnicas de 

mobilização e mobilização 

reduzida, agricultura de 

conservação 

  10,99 ha 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de irrigação 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 

Redução de áreas irrigadas e/ou da 

dotação de rega, técnicas de 

irrigação 

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 

Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) Irrigação/drenagem 
Redução do escoamento, gestão de 

zonas húmidas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 
faixas floridas, sebes, árvores) 

P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Criação, conservação das 

características ecológicas (por ex. 

orlas das parcelas, zonas tampão, 

faixas floridas, sebes, árvores) 

   

M10 
10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 
Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 
P4   
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clima técnicas de ceifa, trabalho manual, 
deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 
extensivas, conversão de terra arável 

em prado.  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão da paisagem, dos habitats, dos 

prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 
deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra arável 
em prado.  

P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão da paisagem, dos habitats, 

dos prados, agricultura de EVN 

Manutenção de sistemas de EVN de 

terra arável e de pastagens (por ex., 

técnicas de ceifa, trabalho manual, 

deixar o restolho em zonas aráveis), 

introdução de práticas de pastoreio 

extensivas, conversão de terra 

arável em prado.  

   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação de 

culturas 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Diversificação de culturas, rotação 

de culturas 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P4   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O5 - Área total (ha) 

Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
P5 5D  

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O5 - Área total (ha) 
Gestão agrícola, abordagens 

integradas 

Regimes de alimentos para animais, 

gestão de estrume 
   

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O6 - Área física apoiada (ha)     714,75 ha 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 
clima 

O7 - Número de contratos apoiados   P4  1.760 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 
O7 - Número de contratos apoiados   P5 5D 16 

M10 

10.1 - pagamento de compromissos 

respeitantes ao agroambiente e ao 

clima 

O7 - Número de contratos apoiados     1.776 
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M10 

10.2 - apoio à conservação e à 
utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos  P4   

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 
sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos  P5 5D  

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos fitogenéticos     

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais  P4   

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 
agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais  P5 5D  

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O1 - Total das despesas públicas Recursos genéticos animais     

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados   P4   

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na 

agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados   P5 5D  

M10 

10.2 - apoio à conservação e à 

utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos 

na agricultura 

O7 - Número de contratos apoiados      

M11  O1 - Total das despesas públicas   P4  73.851,42 € 

M11  O1 - Total das despesas públicas     73.851,42 € 

M11  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4  83 

M11  

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

    83 

M11 

11.1 - pagamentos destinados à 

conversão a práticas e métodos de 

agricultura biológica 
O5 - Área total (ha)   P4  14,62 ha 

M11 
11.1 - pagamentos destinados à 

conversão a práticas e métodos de 
O5 - Área total (ha)     14,62 ha 
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agricultura biológica 

M11 

11.2 - pagamentos destinados à 

manutenção de práticas e métodos de 

agricultura biológica  
O5 - Área total (ha)   P4  70,26 ha 

M11 

11.2 - pagamentos destinados à 

manutenção de práticas e métodos 

de agricultura biológica  

O5 - Área total (ha)     70,26 ha 

M12  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4   

M12  

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

     

M12 
12.1 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 
12.1 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas      

M12 
12.1 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas Natura 2000 
O5 - Área total (ha)   P4   

M12 
12.1 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas Natura 2000 
O5 - Área total (ha)      

M12 
12.2 - pagamento de compensações a 

zonas florestais Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 
12.2 - pagamento de compensações 

a zonas florestais Natura 2000 
O1 - Total das despesas públicas      

M12 
12.2 - pagamento de compensações a 

zonas florestais Natura 2000 
O5 - Área total (ha)   P4   

M12 
12.2 - pagamento de compensações 

a zonas florestais Natura 2000 
O5 - Área total (ha)      

M12 

12.3 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas incluídas nos  planos 

de gestão das bacias hidrográficas 
O1 - Total das despesas públicas   P4   

M12 

12.3 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas incluídas nos  

planos de gestão das bacias 

hidrográficas 

O1 - Total das despesas públicas      

M12 

12.3 - pagamento de compensações a 

zonas agrícolas incluídas nos  planos 
de gestão das bacias hidrográficas 

O5 - Área total (ha)   P4   

M12 

12.3 - pagamento de compensações 

a zonas agrícolas incluídas nos  

planos de gestão das bacias 

hidrográficas 

O5 - Área total (ha)      

M13  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
  P4  9.991 

M13  
O4 - Número de 

explorações/beneficiários 
    9.991 
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apoiadas/os 

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O1 - Total das despesas públicas   P4  5.239.546,77€ 

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O1 - Total das despesas públicas     5.239.546,77€ 

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O5 - Área total (ha)   P4  2.952 ha 

M13 
13.1 - pagamento de compensações 

em zonas de montanha 
O5 - Área total (ha)     2.952 ha 

M13 

13.2 - pagamento de compensações a 

outras zonas afetadas por 
condicionantes específicas 

O1 - Total das despesas públicas   P4  214.664,06 € 

M13 

13.2 - pagamento de compensações 

a outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O1 - Total das despesas públicas     214.664,06 € 

M13 

13.2 - pagamento de compensações a 

outras zonas afetadas por 
condicionantes específicas 

O5 - Área total (ha)   P4  137 ha 

M13 

13.2 - pagamento de compensações 

a outras zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O5 - Área total (ha)     137 ha 

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por condicionantes 
específicas 

O1 - Total das despesas públicas   P4   

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O1 - Total das despesas públicas      

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por condicionantes 

específicas 
O5 - Área total (ha)   P4   

M13 

13.3 - pagamento de compensações 

em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

O5 - Área total (ha)      

M15  O1 - Total das despesas públicas   P4   

M15  O1 - Total das despesas públicas      

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O5 - Área total (ha)   P4   

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O5 - Área total (ha)      

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O7 - Número de contratos apoiados   P4   

M15 
15.1 - pagamento de compromissos 

silvoambientais e climáticos 
O7 - Número de contratos apoiados      

M15 
15.2 - apoio à conservação de 

recursos genéticos florestais 
O1 - Total das despesas públicas   P4   
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M15 
15.2 - apoio à conservação de 

recursos genéticos florestais 
O1 - Total das despesas públicas      
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11.b6) Quadro B4: Total público das operações com contribuições adicionais para outros domínios de incidência (RAE) — CUMULATIVAS 

Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

Total public  - YEAR 

2015 Cumulative 

(total programmed 

FA) 

O1 - Total das despesas públicas P1   

O1 - Total das despesas públicas P2 2A  

O1 - Total das despesas públicas P2 2B  

O1 - Total das despesas públicas P3 3A  

O1 - Total das despesas públicas P3 3B  

O1 - Total das despesas públicas P4  5.999.612,52€ 

O1 - Total das despesas públicas P5 5A  

O1 - Total das despesas públicas P5 5B  

O1 - Total das despesas públicas P5 5C  

O1 - Total das despesas públicas P5 5D 7.418,25 € 

O1 - Total das despesas públicas P5 5E  

O1 - Total das despesas públicas P6 6A  

O1 - Total das despesas públicas P6 6B  

O1 - Total das despesas públicas P6 6C  
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Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

P4 discriminação: 

Total público — ANO 

2015 Cumulativo 

(Total público de 

todas as operações P4 

com contribuições 

para cada Dom inc P4 

individual - dupla 

contagem) 

O1 - Total das despesas públicas P4 4A 1.842.687,42 

O1 - Total das despesas públicas P4 4B 1.842.687,42 

O1 - Total das despesas públicas P4 4C 1.999.870,84 
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Indicador Prioridade 
Domínio de 

incidência 

Total público — ANO 

2015 Cumulativo 

(Total público de 

todas as operações 

com contribuições 

adicionais para 

outros Dom inc - 

dupla contagem) 

O1 - Total das despesas públicas P1   

O1 - Total das despesas públicas P2 2A  

O1 - Total das despesas públicas P2 2B  

O1 - Total das despesas públicas P3 3A  

O1 - Total das despesas públicas P3 3B  

O1 - Total das despesas públicas P4 4A 1.842.687,42 

O1 - Total das despesas públicas P4 4B 1.842.687,42 

O1 - Total das despesas públicas P4 4C 1.999.870,84 

O1 - Total das despesas públicas P5 5A  

O1 - Total das despesas públicas P5 5B  

O1 - Total das despesas públicas P5 5C  

O1 - Total das despesas públicas P5 5D  

O1 - Total das despesas públicas P5 5E 7.418,25  

O1 - Total das despesas públicas P6 6A  

O1 - Total das despesas públicas P6 6B  

O1 - Total das despesas públicas P6 6C  
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11.c) Quadro C: Repartição dos resultados e das medidas relevantes por tipo de domínio, de género e/ou idade — CUMULATIVO 

11.c1) Quadro C1.1: Monitorização de resultados, discriminados por tipo de domínio — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 

Cumul 

2014-

2015 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas ANC Outras  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 
silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos 

objetivos em termos de agroambiente e clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas ANC Montanha  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 
silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos 

objetivos em termos de agroambiente e clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas ANC Específico  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e 
silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos 

objetivos em termos de agroambiente e clima 

M04 4.1 - apoio a investimentos em explorações O1 - Total das despesas públicas não ANC   
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agrícolas 

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.3 - apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a 
modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos 

objetivos em termos de agroambiente e clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações 

agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Total   

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no 

desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.3 - apoio a investimentos em 

infraestruturas relacionadas com o 

desenvolvimento, a modernização ou a 

adaptação da agricultura e silvicultura 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos 

relacionados com a concretização dos 

objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 

O1 - Total das despesas públicas ANC Outras  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura que 

transferem permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 

O1 - Total das despesas públicas ANC Montanha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas explorações 
agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 
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abrigo do regime da pequena agricultura que 
transferem permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 

O1 - Total das despesas públicas ANC Específico  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas explorações 

agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura que 

transferem permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os 

jovens agricultores 

O1 - Total das despesas públicas não ANC   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas explorações 

agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura que 
transferem permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para 

os jovens agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Total   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não 

agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas explorações 

agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores elegíveis ao 

abrigo do regime da pequena agricultura 

que transferem permanentemente a sua 

exploração para outro agricultores 
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11.c2) Quadro C1.2 — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 
Cumul 

2014-2015 

M10 
10.1 - pagamento de compromissos respeitantes ao 

agroambiente e ao clima 
O1 - Total das despesas públicas  478.968,52 € 

M10 
10.1 - pagamento de compromissos respeitantes ao 

agroambiente e ao clima 
O1 - Total das despesas públicas das quais Natura 2000  

M15 
15.1 - pagamento de compromissos silvoambientais e 

climáticos 
O1 - Total das despesas públicas   

M15 
15.1 - pagamento de compromissos silvoambientais e 

climáticos 
O1 - Total das despesas públicas das quais Natura 2000  
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11.c3) Quadro C1.3 — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 
Cumul 

2014-2015 

 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas  5.933.179,35€ 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

10.1 - pagamento de compromissos respeitantes ao 

agroambiente e ao clima 

10.2 - apoio à conservação e à utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na agricultura 

12.1 - pagamento de compensações a zonas agrícolas Natura 

2000 

12.2 - pagamento de compensações a zonas florestais Natura 

2000 

12.3 - pagamento de compensações a zonas agrícolas 

incluídas nos  planos de gestão das bacias hidrográficas 

13.1 - pagamento de compensações em zonas de montanha 

13.2 - pagamento de compensações a outras zonas afetadas 

por condicionantes específicas 

13.3 - pagamento de compensações em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

14.1 - pagamentos destinados ao bem-estar dos animais  

 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas das quais explorações biológicas N.D. 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

10.1 - pagamento de compromissos respeitantes ao 

agroambiente e ao clima 

10.2 - apoio à conservação e à utilização e desenvolvimento 

sustentáveis de recursos genéticos na agricultura 

12.1 - pagamento de compensações a zonas agrícolas Natura 

2000 

12.2 - pagamento de compensações a zonas florestais Natura 

2000 

12.3 - pagamento de compensações a zonas agrícolas 

incluídas nos  planos de gestão das bacias hidrográficas 

13.1 - pagamento de compensações em zonas de montanha 



103 

13.2 - pagamento de compensações a outras zonas afetadas 
por condicionantes específicas 

13.3 - pagamento de compensações em zonas afetadas por 

condicionantes específicas 

14.1 - pagamentos destinados ao bem-estar dos animais  
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11.c4) Quadro C2.1: Monitorização dos resultados discriminados por idade e género — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 Dimensão 2 Prioridade 

Domínio 

de 

incidência 

Cumul 

2014-

2015 

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P2 2A  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P2 2B  

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P3   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P3   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P3   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P3   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P3   

M04 4.1 - apoio a investimentos em O4 - Número de Total  P3   
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explorações agrícolas explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P4   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P5   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P5   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P5   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P5   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P5   

M04 
4.1 - apoio a investimentos em 

explorações agrícolas 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P5   

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P2 2A  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P2 2A  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 
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não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P2 2A  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P2 2A  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 
O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P2 2A  6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 
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desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P2 2A  

6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 

não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 
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6.4 - apoio a investimento na criação e 
no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 
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6.5 - pagamentos a agricultores 
elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P2 2B  

6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 

não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P3   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P3   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
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pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P3   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P3   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P3   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 
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M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P3   

6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 

não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P4   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P4   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 
6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P4   
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6.2 - ajuda ao arranque de atividades 
não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P4   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P4   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P4   6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 
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6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 

não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P5   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P5   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P5   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 



114 

6.4 - apoio a investimento na criação e 
no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P5   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P5   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P5   

6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 
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não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) homens P6   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (> 40) feminino P6   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) homens P6   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 
explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 
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elegíveis ao abrigo do regime da 
pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Idade (≤ 40) feminino P6   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 
permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários apoiadas/os 
Outros não indivíduos  P6   

6.2 - ajuda ao arranque de atividades 

não agrícolas em zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e 

no desenvolvimento de atividades não 
agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 

permanentemente a sua exploração 
para outro agricultores 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade 

para os jovens agricultores 

O4 - Número de 

explorações/beneficiários 

apoiadas/os 

Total  P6   

6.2 - ajuda ao arranque de 

atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o 

desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação 

e no desenvolvimento de atividades 

não agrícolas 

6.5 - pagamentos a agricultores 

elegíveis ao abrigo do regime da 

pequena agricultura que transferem 



117 

permanentemente a sua exploração 

para outro agricultores 
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11.c5) Quadro C2.2: Monitorização de resultados, discriminados por tipo de ramo agrícola — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 
Cumul 

2014-2015 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Grandes culturas  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Granívoros  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Horticultura  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Leite  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Mistas (culturas + animais)  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Setor não agrícola (indústria alimentar...)  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 
4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Outros herbívoros  
4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 
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e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Outras culturas permanentes  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Vinho  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Total  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento 

de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados 

com a concretização dos objetivos em termos de 

agroambiente e clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Grandes culturas  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Granívoros  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Horticultura  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Leite  4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 
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4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 
a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Mistas (culturas + animais)  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Setor não agrícola (indústria alimentar...)  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Outros herbívoros  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Outras culturas permanentes  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Vinho  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Total  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento 

de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados 

com a concretização dos objetivos em termos de 

agroambiente e clima 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Grandes culturas  6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 
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explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Granívoros  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Horticultura  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Leite  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Mistas (culturas + animais)  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Setor não agrícola (indústria alimentar...)  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens O1 - Total das despesas públicas Outros herbívoros  
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agricultores 

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Outras culturas permanentes  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Vinho  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Total  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em 

zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 

pequenas explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Grandes culturas  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Granívoros  6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 
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explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Horticultura  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Leite  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Mistas (culturas + animais)  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Setor não agrícola (indústria alimentar...)  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Outros herbívoros  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens O3 - Número de operações apoiadas Outras culturas permanentes  
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agricultores 

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Vinho  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Total  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em 

zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 

pequenas explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 
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11.c6) Quadro C2.3: Monitorização de resultados, discriminados por dimensão — CUMULATIVO 

Medida Submedida Indicador Dimensão 1 
Cumul 

2014-2015 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas < 5 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas > = 10 ha a < 20 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas > = 20 ha a < 50 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas > = 5 ha a < 10 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas < 50 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O1 - Total das despesas públicas Total  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento 

de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados 

com a concretização dos objetivos em termos de 

agroambiente e clima 

M04 4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas O3 - Número de operações apoiadas < 5 ha  
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4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 
e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas > = 10 ha a < 20 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas > = 20 ha a < 50 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas > = 5 ha a < 10 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 
clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas < 50 ha  

4.2 - apoio a investimento na transformação/comercialização 

e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados com 

a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima 

M04 

4.1 - apoio a investimentos em explorações agrícolas 

O3 - Número de operações apoiadas Total  

4.2 - apoio a investimento na 

transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento 

de produtos agrícolas 

4.4 - apoio a investimentos não produtivos relacionados 

com a concretização dos objetivos em termos de 

agroambiente e clima 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas < 5 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens O1 - Total das despesas públicas > = 10 ha a < 20 ha  
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agricultores 

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas > = 20 ha a < 50 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas > = 5 ha a < 10 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas < 50 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O1 - Total das despesas públicas Total  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em 

zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 

pequenas explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas < 5 ha  6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 
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explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas > = 10 ha a < 20 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas > = 20 ha a < 50 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas > = 5 ha a < 10 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas < 50 ha  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em zonas 

rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de pequenas 

explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no desenvolvimento 

de atividades não agrícolas 

M06 

6.1 - ajuda ao arranque da atividade para os jovens 

agricultores 

O3 - Número de operações apoiadas Total  

6.2 - ajuda ao arranque de atividades não agrícolas em 

zonas rurais 

6.3 - ajuda ao arranque para o desenvolvimento de 

pequenas explorações agrícolas 

6.4 - apoio a investimento na criação e no 

desenvolvimento de atividades não agrícolas 
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11.d) Quadro D: Avanços na consecução das metas 

Approved operations 

Prioridade 
Domínio de 

incidência 
Indicador Medida Submedida 

Based on 

approved 

operations 

(2014-2015) 

P2 2A O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os M04 M04.1 3 

P2 2B O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os M04 M04.1  

P2 2B O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os M06 M06.1  

P3 3A O4 - Número de explorações/beneficiários apoiadas/os M03   

P3 3A O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados M09   

P3 3A O9 - Número de explorações que participam em regimes apoiados M16 M16.4  

P5 5B O2 - Total dos investimentos M04   

P5 5B O2 - Total dos investimentos M07   

P5 5C O2 - Total dos investimentos M04   

P5 5C O2 - Total dos investimentos M06   

P5 5C O2 - Total dos investimentos M07   

P5 5C O2 - Total dos investimentos M08 M08.6  
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Realised targets 

Prioridade 
Domínio de 

incidência 
Indicador Dimensão 1 

Com base no 

resultado 

realizado 

concluído * 

P1 1A 

T1 - T1: percentagem de despesas ao abrigo dos artigos 14.º, 15.º e 35.º do 

Regulamento (UE) n.º 1305/2013 em relação à despesa total no âmbito do 
PDR (área visada 1A) 

  

P1 1B 

T2 - T2: Número total de operações de cooperação apoiadas ao abrigo da ação 

«cooperação» (artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) (grupos, 

redes/clusters, projetos-piloto...) (área visada 1B) 
  

P1 1C 
T3 - T3: Número total de participantes formados ao abrigo do artigo 14.º do 

Regulamento (UE) n.º 1305/2013 (área visada 1C) 
  

P2 2A 
T4 - T4: percentagem de explorações agrícolas com apoio de um PDR para 

investimentos na reestruturação ou modernização (área visada 2A) 
  

P2 2B 

T5 - T5: percentagem de explorações agrícolas com planos de 

desenvolvimento empresarial/ investimentos para jovens agricultores 

apoiados por PRD (área visada 2B) 
  

P3 3A 

T6 - T6: percentagem de explorações agrícolas que recebem apoio por 

participarem em regimes de qualidade, mercados locais e circuitos de 
abastecimento curtos, e agrupamentos/organizações de produtores (área 

visada 3A) 

  

P3 3B 
T7 - T7: percentagem de explorações agrícolas que participam em regimes de 

gestão de risco (área visada 3B) 
  

P4 4A 
T8N - Florestas/ outras superfícies arborizadas objeto de contratos de gestão 

de apoio à biodiversidade (ha) (área visada 4A) 
  

P4 4A 
T8 - T8: percentagem de florestas / outra área arborizada objeto de contratos 

de apoio à biodiversidade (área visada 4A) 
  

P4 4A 
T9N - Terras agrícolas objeto de contratos de gestão que apoiam a 

biodiversidade e/ou paisagens (ha) (área visada 4A) 
 1057,95 

P4 4A 
T9 - T9: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos de gestão que 

apoiam a biodiversidade e/ou paisagens (área visada 4A) 
 19,48 % 

P4 4B 
T10N - Terras agrícolas objeto de contratos de gestão destinados a melhorar a 

gestão da água (ha) (área visada 4B) 
 1057,95 

P4 4B 
T10 - T10: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos destinados a 

melhorar a gestão da água (área visada 4B) 
 19,48 % 

P4 4B 
T11N - Terras florestais objeto de contratos de gestão destinados a melhorar a 

gestão da água (ha) (área visada 4B) 
  

P4 4B 
T11 - T11: percentagem de terras florestais objeto de contratos destinados a 

melhorar a gestão da água (área visada 4B) 
  

P4 4C 
T12N - Terras agrícolas sujeitas a contratos de gestão com vista à prevenção 

da erosão e/ou à melhoria da gestão dos solos (ha) (área visada 4C) 
 1761,71 ha 

P4 4C T12 - T12: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos com vista à  32,44 % 
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prevenção da erosão e/ou à melhoria da gestão dos solos (área visada 4C) 

P4 4C 
T13N - Terras florestais sujeitas a contratos de gestão com vista à prevenção 

da erosão e/ou à melhoria da gestão dos solos (ha) (área visada 4C) 
  

P4 4C 
T13 - T13: percentagem de terras florestais objeto de contratos com vista à 

prevenção da erosão e/ou à melhoria da gestão dos solos (área visada 4C) 
  

P5 5A 
T14 - T14: percentagem de terras irrigadas que mudam para sistemas de 

irrigação mais eficientes (área visada 5A) 
  

P5 5B T15 - T15: Investimento total na eficiência energética (área visada 5B)   

P5 5C 
T16 - T16: Investimento total na produção de energias renováveis (área 

visada 5C) 
  

P5 5D 

T17 - T17: percentagem de cabeças normais (CN) objeto de investimentos na 

gestão de gado com vista à redução de emissões de GEE e/ou amoníaco (área 
visada 5D) 

  

P5 5D 
T18N - Terras agrícolas objeto de contratos de gestão destinados a reduzir as 

emissões de GEE e/ou amoníaco (área visada 5D) 
 10,99 ha 

P5 5D 
T18 - T18: percentagem de terras agrícolas objeto de contratos de gestão 

destinados a reduzir as emissões de GEE e/ou amoníaco (área visada 5D) 
 0,20 

P5 5E 
T19N - Terras agrícolas e florestais sob gestão para fomentar o 

sequestro/conservação de carbono (ha) (área visada 5E) 
  

P5 5E 

T19 - T19: percentagem de terras agrícolas e florestais objeto de contratos de 

gestão que contribuem para o sequestro e a conservação de carbono (área 
visada 5E) 

  

P6 6A T20 - T20: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 6A) homens  

P6 6A T20 - T20: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 6A) feminino  

P6 6B 
T21 - T21: percentagem da população rural abrangida por estratégias de 

desenvolvimento local(área visada 6B) 
  

P6 6B T22N - População líquida que beneficia da melhoria de serviços   

P6 6B 
T22 - T22: percentagem da população rural que beneficia da melhoria de 

serviços/ infraestruturas (área visada 6B) 
  

P6 6B T23 - T23: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 6A) homens  

P6 6B T23 - T23: Criação de empregos em projetos apoiados (área visada 6A) feminino  

P6 6C T24N - População líquida que beneficia da melhoria de serviços   

P6 6C 
T24 - T24: percentagem da população rural que beneficia de serviços/ 

infraestruturas novos ou melhores (TIC) (área visada 6B) 
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11.e) Quadro E: Monitorização das medidas transitórias — ANUAL 

Medida 
Medida (código) ao abrigo do Regulamento 

(CE) n.º 1698/2005 (MS = medida suspensa) 

Despesa pública total 

(EUR) 

M01 - Transferência de conhecimentos e ações de informação (art. 14.º) 331, 111  

M02 - Serviços de aconselhamento e serviços de gestão agrícola e de substituição nas explorações agrícolas (art. 15.º) 114, 115  

M03 - Regimes de qualidade para os produtos agrícolas e os géneros alimentícios (art. 16.º) 132, 133  

M04 - Investimentos em ativos físicos (art. 17.º) 216, 121, 125, 123 0 

M05 - Restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos e 

introdução de medidas de prevenção adequadas (art. 18.º)   
126  

M06 - Desenvolvimento das explorações agrícolas e das empresas (art. 19.º) 112, 141, 311,312,313  

M07 - Serviços básicos e renovação das aldeias em zonas rurais (art. 20.º)  321, 322, 323  

M08 - Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas (artigos 21.º-26.º)  221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0 

M09 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores (art. 27.º) 142  

M10 - Agroambiente e clima (art. 28.º) 214  

M11 - Agricultura biológica (art. 29.º) 214  

M12 - Pagamentos a título da Natura 2000 e da Diretiva-Quadro da Água (art. 30.º) 213, 224  

M13 - Pagamentos relativos a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas (art. 31.º) 211, 212  

M14 - Bem-estar dos animais (art. 33.º) 215  

M15 - Serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas (art. 34.º) 225  

M16 - Cooperação (art. 35.º) 124  

M19  - Apoio ao desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) LEADER (artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013) 
411, 412, 413, 421, 431  

 113  

 131  

 341  
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11.f) Quadro F: Realização dos indicadores do quadro de desempenho 

11.f1) Quadro F1: Indicadores do quadro de desempenho 

Applicable Prioridade Indicador 

Indicadores do 

quadro de 

desempenho 

atingidos (ano {0}) 

*  A) 

Complementos de 

ajustamento (B) 

Taxa de sucesso  

calculada  (ANO 

2015) **  (C) = (A-

B)/E 

Meta 2018  (do 

PDR)  (D) 

Meta 2023  (do 

PDR)  (E) 

 X  P2 Total de 

despesas 

públicas P2 

(EUR) 

   20% 47.674.560,00 

 X  P2 Número de 

explorações 

agrícolas com 

apoio do PDR 

para 

investimentos na 

reestruturação 

ou na 

modernização 

(área visada 2A) 

+ número de 

explorações 

agrícolas com 

planos de 

desenvolvimento 

empresarial/ 

investimentos 

para jovens 

agricultores 

apoiados por 

PRD (área 

   20% 1.060,00 
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visada 2B) 

 X  P3 Total de 

despesas 

públicas P3 

(EUR) 

   10% 2.203.222,00 

 X  P3 Número de 

explorações 

agrícolas que 

recebem apoio 

por participarem 

em regimes de 

qualidade, 

mercados 

locais/circuitos 

de 

abastecimento 

curtos e 

agrupamentos de 

produtores (área 

visada 3A)  

   20% 80,00 

 X  P3 Número de 

explorações 

agrícolas 

participantes em 

regime de gestão 

dos riscos (área 

visada 3B) 

   20% 350,00 

 X  P4 Total de 

despesas 

públicas P4 

(EUR) 

5.999.612,52  5,75% 25% 104.354.588,00 

 X  P4 Terras agrícolas 788,64  37,20% 50% 2.120,00 
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sob contrato de 

gestão de apoio 

à biodiversidade 

(ha) (área visada 

4A) + melhoria 

da gestão dos 

recursos hídricos 

(ha) (área visada 

4B) + prevenção 

da erosão e 

melhoria da 

gestão dos solos 

(ha) (área visada 

4C) 

 X  P5 Total de 

despesas 

públicas P5 

(EUR) 

7.418,25  0,02% 10% 34.171.910,00 

 X  P5 Número de 

operações de 

investimento em 

poupança e 

eficiência na 

utilização de 

energia (área 

visada 5B) + 

produção de 

energia de fontes 

renováveis (área 

visada 5C) 

   20% 12,00 

 X  P5 Terras agrícolas 

e florestais sob 

contrato de 

gestão que 

10,99  0,48% 20% 2.300,00 
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contribua para o 

sequestro de 

carbono ou a 

conservação (ha) 

(área visada 5E) 

+ terras 

agrícolas sob 

contrato de 

gestão que 

visem a redução 

das emissões de 

GEE e/ou 

amoníaco (ha) 

(área visada 5D) 

+ terras 

irrigadas, em 

mudança para 

sistemas de 

irrigação mais 

eficientes (ha) 

(área visada 5A) 

 X  P6 Número de 

operações 

apoiadas para 

melhorar 

serviços de base 

e infraestruturas 

em zonas rurais 

(áreas visadas 

6B e 6C) 

    0,00 

 X  P6 Total de 

despesas 

públicas P6 

(EUR) 

   15% 13.125.000,00 
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 X  P6 População 

abrangida por 

GAL (área 

visada 6B) 

   90% 155.000,00 
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11.f2) Quadro F2: Indicadores do quadro de desempenho alternativos 

Applicable Prioridade Indicador Indicadores do 

quadro de 

desempenho 

atingidos (ano 

{0}) *  A) 

Complementos de 

ajustamento (B) 

Taxa de sucesso  

calculada  (ANO 

2015) **  (C) = 

(A-B)/E 

Meta 2018  (do 

PDR)  (D) 

Meta 2023  (do 

PDR)  (E) 

 X  P2 n.º de 

intervenções 

apoiadas 

visando 

promover o uso 

mais eficiente 

da água através 

da reabilitação 

e modernização 

de 

infraestruturas 

primárias e 

secundárias + 

n.º de 

intervenções 

visando a 

melhoria da 

acessibilidade 

às explorações 

agrícolas e 

florestais  

   20% 110,00 

 X  P3 n.º de 

explorações que 

beneficiam de 

apoios à 

recuperação do 

potencial 

produtivo 

   10% 100,00 
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agrícola  

 X  P4 n.º de 

candidaturas 

visando a 

reparação dos 

danos causados 

às florestas por 

incêndios 

florestais, 

catástrofes 

naturais e 

acontecimentos 

catastróficos + 

candidaturas 

destinadas  a 

melhorar a 

resistência, o 

valor ambiental 

e o potencial de 

atenuação dos 

ecossistemas 

florestais  

   20% 57,00 

 X  P4 n.º de 

explorações 

apoiadas para a 

manutenção da 

Atividade 

Agrícola em 

Zonas 

Desfavorecidas  

9.991  133,21% 80% 7.500,00 
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11.g) Quadro G: Indicadores específicos do programa 

11.g1) Quadro G1: Quadro meta específica  

RDP 

No specific target indicators defined 

AIR 

No specific target indicators defined 



141 

11.g2) Quadro G2: Quadro resultado específico  

RDP 

No specific output indicators defined 

AIR 

No specific output indicators defined 
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