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ANEXO  

 

Parte II 

Quadro dos objetivos quantificados associados a cada domínio de incidência 

 

P1: Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação na agricultura, na silvicultura e nas zonas rurais 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

1A) Fomento da inovação, cooperação e 

desenvolvimento da base de conhecimentos nas 

zonas rurais 

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 do PDR (domínio de incidência 1A) 

1,60 

1B) Reforço das ligações entre a agricultura, a produção 

alimentar e a silvicultura, e a investigação e a 

inovação, inclusivamente na perspetiva do 

aperfeiçoamento da gestão e do desempenho 

ambientais 

T2: Número total de operações de cooperação apoiadas no 

âmbito da medida «Cooperação» (artigo 35.º do 

Regulamento (UE) n.º 1305/2013) (agrupamentos, 

redes/polos, projetos-piloto, etc.) 

(domínio de incidência 1B) 

6,00 

1C) Fomento da aprendizagem ao longo da vida e da 

formação profissional nos setores agrícola e 

florestal 

T3: Número total de participantes formados ao abrigo do 

artigo 14.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 (domínio de 

incidência 1C) 

2 000,00 
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P2: Aumentar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas em todos os tipos de agricultura e em todas as 

regiões, e promover tecnologias agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

2A) Melhoria do desempenho económico de todas as 

explorações agrícolas e facilitação da restruturação e 

modernização das explorações agrícolas, tendo em vista 

nomeadamente aumentar a participação no mercado e a 

orientação para esse mesmo mercado, assim como a 

diversificação agrícola 

T4: Percentagem de explorações agrícolas com apoio 

do PDR para investimentos na reestruturação ou 

modernização (domínio de incidência 2A) 

7,35 

2B) Facilitação da entrada de agricultores com qualificações 

adequadas no setor agrícola e, particularmente, da 

renovação geracional 

T5: Percentagem de explorações agrícolas com planos 

de desenvolvimento empresarial/investimentos 

para jovens agricultores apoiados pelo PDR 

(domínio de incidência 2B) 

0,44 

 

P3: Promover a organização da cadeia alimentar, incluindo a transformação e comercialização dos produtos agrícolas, o bem-

estar animal e a gestão de riscos na agricultura 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

3A) Aumento da competitividade dos produtores primários 

mediante a sua melhor integração na cadeia agroalimentar 

através de regimes de qualidade, do acrescento de valor aos 

produtos agrícolas, da promoção em mercados locais e 

circuitos de abastecimento curtos, dos agrupamentos de 

produtores e das organizações interprofissionais 

T6: Percentagem de explorações agrícolas que recebem 

apoio para participação em regimes de qualidade, 

mercados locais e circuitos de abastecimento 

curtos, e organizações ou agrupamentos de 

produtores (domínio de incidência 3A) 

0,59 
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3B) Apoio à prevenção e à gestão de riscos nas explorações 

agrícolas 

T7: Percentagem de explorações agrícolas participantes 

em regimes de gestão e prevenção de riscos das 

explorações agrícolas (domínio de incidência 3B) 

2,57 

 

 

P4: Restaurar, preservar e reforçar os ecossistemas dependentes da agricultura e das florestas 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

4A) Restauração, preservação e reforço da 

biodiversidade, inclusivamente nas zonas «Natura 

2000», e nas zonas sujeitas a condicionantes naturais 

ou outras condicionantes específicas, e nos sistemas 

agrários de EVN, bem como do estado das paisagens 

europeias 

T8: Percentagem de florestas ou outras superfícies 

arborizadas sob contrato de gestão de apoio à 

biodiversidade (domínio de incidência 4A) 

2,92 

T9 Percentagem de terras agrícolas sob contrato de gestão 

de apoio à biodiversidade e/ou à paisagem (domínio de 

incidência 4A) 

18,42 

4B) Melhoria da gestão da água, dos adubos e dos 

pesticidas 

T10: Percentagem de terras agrícolas sob contrato de gestão 

para aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos 

(domínio de incidência 4B) 

29,47 

T11: Percentagem de terras florestais sob contrato de 

gestão para aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos 

(domínio de incidência 4B) 

5,84 

4C) Prevenção da erosão e melhoria da gestão dos solos 

T12: Percentagem de terras agrícolas sob contrato de gestão 

para prevenção da erosão e melhoria da gestão dos 

solos (domínio de incidência 4C) 

29,83 
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T13: Percentagem de terras florestais sob contrato de 

gestão para prevenção da erosão e melhoria da gestão 

dos solos (domínio de incidência 4C) 

2,92 

 

 

 

 

P5: Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a passagem para uma economia hipocarbónica e resiliente às 

alterações climáticas nos setores agrícola, alimentar e florestal 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

5A) Aumento da eficiência na utilização da água pelo 

setor agrícola 

T14: Percentagem de terras irrigadas em mudança para 

sistemas de irrigação mais eficientes (domínio de 

incidência 5A) 

39,12 

5B) Aumento da eficiência na utilização da energia no 

setor agrícola e na indústria alimentar 

T15: Investimento total na eficiência energética (EUR) 

(domínio de incidência 5B) 
2 941 809,00 

5C) Facilitação do fornecimento e da utilização de fontes 

de energia renováveis, de subprodutos, resíduos e 

desperdícios, e de outras matérias-primas não 

alimentares, para promover a bioeconomia 

T16: Investimento total na produção de energia proveniente 

de fontes renováveis 

(domínio de incidência 5C) 

400 000,00 

5D) Redução das emissões de gases com efeito de estufa 

e de amoníaco provenientes da agricultura 

T17: Percentagem de CN objeto de investimentos na gestão 

pecuária com vista à redução de emissões de GEE e/ou 

amoníaco (domínio de incidência 5D) 

0,23 
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5D) Redução das emissões de gases com efeito de estufa 

e de amoníaco provenientes da agricultura 

T18: Percentagem de terras agrícolas sob contrato de gestão 

com vista à redução das emissões de GEE e/ou 

amoníaco (domínio de incidência 5D) 

9,21 

5E) Promoção da conservação e do sequestro de carbono 

na agricultura e na silvicultura 

T19: Percentagem de terras agrícolas e florestais sob contrato 

de gestão que contribua para melhorar o sequestro e a 

conservação de carbono (domínio de incidência 5E) 

0,50 

 

 

 

P6: Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento económico das zonas rurais 

Domínio de incidência Nome do indicador de objetivo Objetivo 2023 

 

T21: Percentagem da população rural abrangida por estratégias de 

desenvolvimento local (domínio de incidência 6B) 
99,92 

T23: Empregos criados através de projetos (Leader) apoiados (domínio 

de incidência 6B) 
100 

 


