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I. Análise da situação de base 
 
 

1. Introdução 
 
 

 
 

Portugal atravessa uma fase de grande desafio e mudança. Apesar dos inegáveis saltos 
qualitativos na qualidade de vida dos portugueses e na reconhecida obra de infra estruturas 
realizada, a economia ainda enfrenta sérios desafios. Mantém níveis de dependência elevados, 
sofre os efeitos de um deficit orçamental desequilibrado e cresce com um contributo importante 
do consumo interno, agravando assim o deficit externo. Portugal precisa, pois, de crescer com 
base numa gestão mais eficiente das contas públicas, incluindo da política de investimento, com 
melhor desempenho do tecido económico, e privilegiando as exportações.  

É, assim, o desafio da Competitividade que se coloca à Economia Portuguesa, o que passa por 
uma política exigente de optimização dos recursos públicos e de investimento no conhecimento e 
saber, na reestruturação e ganhos de produtividade das empresas, e na procura de novos e 
melhores mercados. Esta política deve ser realizada sem, todavia, sacrificar, antes potenciando 
os seus contributos positivos, os valores ambientais. 

A agricultura portuguesa, englobando neste conceito todo o complexo agro-florestal, não foge 
muito do paradigma da Economia Portuguesa. Antes, sofre de alguns efeitos específicos que 
impossibilita os níveis de competitividade que são necessários para alcançar o patamar da 
sustentabilidade efectiva.  

O território agro-florestal português é um território difícil pela elevada diversificação das suas 
estruturas de ocupação de solo, pela grande variabilidade e elevado grau de irregularidade das 
condições climáticas, pelo peso relativo ainda importante que tem em termos económicos e 
sociais.  

Tais factores geram um desequilíbrio muito acentuado entre regiões e subsectores, criando 
condições para um crescimento não sustentável e desigual, o qual tem sido agravado pelos 
efeitos de políticas de gestão de mercados que não promoveram a eficiência mas o “status quo” e 
a valorização da propriedade em detrimento do valor das empresas e do empreendorismo e da 
desejada assunção do risco, factor gerador da inovação e da competitividade, ainda que, nos 
últimos anos, as políticas de investimento e de desenvolvimento rural tenham tentado contrariar 
a posição dominante daquela.  

Também a excessiva visão agrícola ou rural do sector tem desfocalizado as suas possibilidades de 
desenvolvimento, designadamente através do efeito multiplicador que as actividades de 
comercialização e transformação podem ter a montante. Pela integração que obrigam, pela 
promoção de valor que fomentam e, ainda, pela estruturação indirecta pela via funcional que 

 
 
Portugal, território periférico 
com factores diferenciadores, 
importante e diversificado 
património, no centro do 
desenvolvimento à escala da 
União Europeia e global.  
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possibilitam ganha-se, desta forma, a dimensão económica que outros instrumentos mais 
clássicos não asseguram. 

A agricultura portuguesa e, consequentemente, os territórios onde ela se desenvolve, padecem, 
pois, de um problema de competitividade que, se não for invertido pela política pública de 
desenvolvimento dos próximos anos, agravar-se-á com o cenário que, a médio prazo, a ainda 
maior liberalização dos mercados globais e o crescimento das novas economias irão impor. 

Contribuir para um aumento da Competitividade da agricultura portuguesa é, pois, o principal 
pilar da Estratégia Nacional para o sector. 

O Capítulo I identifica e ilustra as características da agricultura portuguesa, regista as evoluções 
ocorridas no passado recente, muitas delas decorrentes da aplicação dos Programas e Quadros 
Comunitários anteriores, e conclui com uma análise SWOT que possibilita o quadro de abordagem 
à definição e desenvolvimento da Estratégia baseada num objectivo central de ganhar 
Competitividade. 

 

 
Quadro 1 – Portugal na UE-25 

 

Indicador  Portugal UE 
• Superfície total 

• População total residente 

• Estrutura etária da população residente 

• Taxa de crescimento efectivo da população (2003) 

• Índice de envelhecimento da população 

• % empresários agrícolas com > 65 anos 

• Nível riqueza médio (PIB/per capita em ppc) 

• Taxa desemprego: total/longa duração/ Feminino 

• Taxa emprego (15-64 anos): total/H/M 

• Peso sector primário no total população activa 
empregue 

• Peso da agricultura na economia (VAB/PIB) 

• Peso da agricultura no VAB da economia 

• Peso da indústria alimentar no VAB da economia 

• Peso fileira florestal no VAB da economia 

• SAU/UTA 

• SAU/exploração 

• Peso zonas desfavorecidas no total da SAU 

• Superfície coberta pela Rede Natura 

• Área florestal arborizada 

• Área arborizada ardida* 

• Grau de auto-aprovisionamento do complexo agro-
alimentar * 

 Peso importações em produtos alimentares e agrícolas 
no total importações 

 

 91 909 Km2 (2,3% da UE) 

 10,5 milhões habitantes 

 15,7%<14anos; 67.5% 15-
64anos; 16.8%>65anos 

 6,4%0 

 0,87 

 45% 

 74,1 

 6,7% / 3% / 7,6% 

 67,8%/ 74,2%/ 61,7% 

 10,8% 

 2,5% 

 3,2% 

 2,2% 

 3% 

 8,2 ha/UTA 

 10,4 ha/exploração 

 86,6% 

 21% 

 3,4 milhões ha (2% da UE) 

 125 mil ha (40% da UE) 

 71,5% 

 11,2% 

 3 973 200 km2 

 456,9 milhões habitantes 

 16,6%<14anos; 67,1% 15-
64anos; 16,3%>65anos 

 5%0 

 1.0 

 23% 

 100 

 9% / 4,1% / 10,2% 

 63,3%/70,9%/ 55,7% 

 5,2% 

 1,6% 

 1,7% 

 2,3% 

 2,3 

 14,9 ha/UTA 

 20,4 ha/exploração 

 55,2% 

 13% 

 170 milhões ha 

 312,5 mil ha 

 99,4%** 

 6,4% 

* Médias dos últimos 5 anos; ** UE-15 
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2. Caracterização do Mundo Rural Português 
 

 

2.1. Territórios 
 
O território português abrange 91 909 Km2, em que 96,6% se referem ao Continente, e as 
regiões autónomas dos Açores e da Madeira pesam, respectivamente, 2,5% e 0,9%. A população, 
de 10,5 milhões de habitantes, está concentrada no litoral continental, diminuindo 
acentuadamente no interior. 

Parte significativa integra o objectivo de convergência, a região de Lisboa o objectivo 
Competitividade Regional e Emprego, o Algarve e a Região Autónoma da Madeira em situação de 
transição. 

 
Regiões associadas à Política de Coesão 

 
Ocupação do solo, Regiões Desfavorecidas e Rede Natura 

A caracterização da ocupação territorial dos concelhos (NUT IV) do Continente mostra o litoral 
com predomínio florestal e zonas agrícolas heterogéneas, substituída em zonas próximas das 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto pela ocupação predominantemente agrícola.  

Os concelhos do interior sul (Alentejo) têm ocupação baseada em culturas anuais, associadas a 
coberto florestal de baixa densidade ou arvoredo disperso, aumentando o grau de 

heterogeneidade agrícola à medida que 
se desce para o Algarve, com 
predomínio da vegetação herbácea e 
arbustiva. 

No interior centro dominam a floresta e 
as áreas arbustivas, evoluindo para 
norte com aumento das zonas agrícolas, 
embora heterogéneas. 

No nordeste predominam as culturas 
agrícolas permanentes em especial 
junto ao Douro, e integrando zonas 
agrícolas heterogéneas numa coroa 
mais a norte. 

A análise dos mapas 2 e 3 mostra-nos 
uma ocupação essencialmente agro-
florestal, em paisagem heterogénea, na 
qual os valores naturais instituídos no 
âmbito da Rede Natura 2000 
representam 19% da SAU. 

Zonas com  dom inância de habitação

Zonas com  predom inância de culturas perm anentes 

Zonas com  com binação de floresta, vegetação herbácea e zonas  descobertas

Zonas com  dom inância de agricultura heterogénea

Zonas com  dom inância de Floresta

Zonas com  dom inância de áreas agrícolas com  culturas  anuais

Zonas com  predom inância de vegetação arbustiva ou herbácea

Mapa 2 -Tipologia de Ocupação do Solo

Fonte: GPPAA a partir de Corine Land
Cover 2000

A área territorial do Continente está distribuída 
por cinco NUT II, implicando regras diferentes 
face à Política de Coesão da UE: 

• As NUT Norte, Centro, e Alentejo integram o 
Objectivo de Convergência; 

• A NUT Lisboa integra o objectivo 
Competitividade Regional e Emprego; 

• A NUT Algarve encontra-se em “phasing-
out” do Objectivo Convergência. 

Nas Regiões Autónomas os Açores integram o 
Objectivo de Convergência e a Madeira está em 
“phasing-in” para o objectivo Competitividade 
Regional e Emprego, com estatuto especial. 

Mapa 1 – Regiões associadas à Política de
Coesão

Açores

Madeira
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 TR TPU TU 

População Residente (milhões hab.) 3,1 1,4 5,3 
Densidade Populacional (hab/Km2) 41 173 1172 
Evolução População 1990-2000 (%) -1,4 10,8 8,2 
Índice do PIB real per capita (Lisboa=1) 0,40 0,52 0,65 
Índice Desenvolvimento Social 0,87 0,90 0,89 
Nº Empresas Indústria e Serviços/km2 0,8 6,8 29,7 
Distância à rede viária principal (minutos) 17 6 5 
Imóveis Classificados por Km2 74 166 424 
    
Superfície Territorial (% no Continente) 86 9 5 
SAU na Superfície Territorial (%) 44 27 34 
SAU em Zona Desfavorecida (%)    
SAU em Natura 2000 (%)    
    
Superfície territorial com uso exclusivamente agrícola 
(%) 

32 27 30 

Superfície territorial com uso agroflorestal (%) 12 0 4 
Superfície territorial com uso exclusivamente florestal 
(%) 

27 34 27 

    
 

Segundo a classificação em região desfavorecida, 
86,6% da SAU encontra-se abrangida por esta 
classificação, da qual 30,8% em zona de montanha e 
69,2% noutras zonas. 

As zonas natura 2000, que abrangem 19% da SAU do 
Continente1 estão predominantemente associadas aos 
territórios em zona desfavorecida, independentemente 
da sua tipologia. 

Todo o território das Regiões Autónomas está 
classificado como zona desfavorecida. 

Na região Autónoma dos Açores 87% da SAU é 
ocupada por pastagens permanentes, ocupando as 
zonas natura 2000, 17% do território. 

Na Região Autónoma da Madeira 40% da SAU é 
ocupada com culturas permanentes, estando 51% do 
território abrangido pelas zonas natura 2000. 

 

 

 

 

A delimitação da ruralidade no Continente Português 

 

De acordo com a metodologia utilizada para 
delimitar as zonas rurais2, 86%% da superfície 
continental portuguesa tem características rurais, 
enquanto 5% apresenta um padrão 
eminentemente urbano. 

Apresenta-se em anexo a caracterização detalhada 
desta tipologia de territórios, assim como a análise 
da produtividade agrícola (mapas 5 a 7). 

 

 

 
 

                                                 
1 SAU – RGA 99 

- 2 Mapa base metodologia OCDE adaptada (ver anexo 1) 

Quadro 2 

Mapa 3 - Regiões Desfavorecidas e
Rede Natura

Rede Natura
Regiões com Handicaps Específicos
Regiões de Montanha
Outras Regiões Desfavorecidas

Mapa 4 – Delimitação da ruralidade no Continente 
Português 
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A delimitação da ruralidade nas Regiões Autónomas 

Tendo em conta as características específicas dos territórios das Regiões Autónomas, 
nomeadamente quanto à distribuição dos aglomerados populacionais e densidade demográfica, 
não se aplicou a referida metodologia. Salienta-se no entanto o carácter marcadamente rural da 
Região Autónoma dos Açores e a interpenetração do espaço rural dominante, com espaços de 
características urbanas, que confere características muito próprias à Região Autónoma da 
Madeira. 

 

 

2.2. Dimensão Económica 
 

Importância do complexo agro-florestal na economia 

O complexo agro-florestal (CAF) tem um peso importante na economia 
portuguesa, contribuindo com cerca de 8,9% do produto total (VAB) e 14,8 % 
do volume do trabalho, dos quais 9,3% se referem à agricultura. A importância 
da agricultura continua a ser expressiva (VAB agricultura representa 2,5% do 
PIB nacional) em comparação com os valores médios registados na UE, 
ocupando o sexto lugar entre os 25 Estados Membros, tendo o sector florestal 
igualmente uma expressão significativa (3% VAB). 

As indústrias agro-florestais3 (IAF) representam mais de 1/3 do volume de 
emprego e mais de 1/4 do produto do total da indústria transformadora, 
constituindo um dos sub sectores mais importantes. 

A estrutura da produção agrícola, no Continente, cobre um leque diversificado 
de sectores, nomeadamente o vinho (15%), as hortícolas frescas (16%), a 
fruticultura (11%); o azeite (2%), as carnes (21%) e o leite (11%). A cortiça 
contribui com 42% da produção no ramo silvícola.  

 

O 

 

O vinho e as horto-frutícolas na fileira agro-alimentar e a cortiça na fileira 
florestal são os subsectores que maior peso têm na produção agrícola. 

O valor económico da produção silvícola é superior a mil milhões de euros, 
distribuídos pelos sectores da produção de cortiça (42%), madeira para 
trituração (27 %), madeira para serrar e folhear (18 %), madeira para energia 
(4 %), bem como o mel, frutos secos e cogumelos.  

 

                                                 
3 “Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco”, “Indústrias da madeira e da cortiça” e “Indústria de pasta, de papel e 
cartão” 

Agricultura e 
floresta com uma 
expressão 
significativa na 
economia 
portuguesa 

Gráfico 1 – Repartição da produção agrícola (%) Gráfico 2 – Repartição da produção silvícola (%) 

Estrutura de 
produção 
diversificada 

Resina
0%

Cort iça
42%

Outros Produtos
8%

M adeira p/ energia
4%Outra M adeira

1%

M adeira p/ serrar
18%

M adeira p/ t rituração
27%

Pesos (%) na produção do Ramo Agrícola 
Valores a preços no produtor. Triénio 2002 a 2004

HORTÍCOLAS FRESCOS (C/ BATATA); 16

PLANTAS E FLORES; 7

FRUTOS; 11

VINHO; 15

AZEITE E AZEITONAS; 2

CARNES; 21

LEITE EM NATUREZA; 11

OUTROS; 17
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As fileiras estratégicas para o próximo período 

Os sucessivos impactos resultantes da adesão à UE e do seu alargamento, 
aliados a uma alteração profunda da PAC, mais orientada para o mercado, 
deverá levar a mudanças na orientação produtiva das explorações, e a maiores 
exigências na organização e desenvolvimento de competências para poder 
manter ou ganhar dimensão em ambientes cada vez mais competitivos.  

Portugal tem condições naturais e factores de competitividade para a produção 
de importantes produtos como o vinho, o azeite, o leite, as frutas e legumes, a 
que se adiciona os produtos da floresta. 

A fileira do leite e produtos lácteos, por ter adoptado e assimilado internamente 
um conjunto de soluções, atingiu um nível de organização que lhe permite 
prosseguir, com autonomia, o seu desenvolvimento. 

As restantes fileiras têm significado no território ao nível das explorações, 
pesam nas exportações e revelam potencial de crescimento a médio e longo 
prazo. Contudo, o conjunto de problemas com que estas fileiras ainda se 
defrontam implica uma definição própria de metas e objectivos, concertados 
previamente, e que deverão ser suportados pelo correspondente quadro de 
medidas. Em coerência com esta avaliação, deverão ser privilegiados os 
agentes que adiram a esta estratégia.  

O sector das carnes, apesar do peso que o valor da produção tem na economia, 
é um sector muito heterogéneo, composto por subsectores com condições de 
produção e estratégias de organização bastante diferenciadas.  

  

A política de qualidade 

A aposta numa política activa de fileira para a organização e desenvolvimento 
da actividade agro-alimentar e florestal, em particular naqueles sectores, 
deverá ser complementada com uma política de apoio a produtos de qualidade 

A riqueza natural e cultural dos territórios portugueses tem permitido o 
desenvolvimento de produtos com características e qualidades diferenciadas, 
mas de dimensão e potencialidades variáveis. O mercado dos produtos de 
qualidade tem vindo a apresentar uma dinâmica e transformação importantes, 
consequência de factores vários que influenciam os consumidores (aumento do 
poder de compra, epizootias, estratégias empresariais), pelo que se torna 
necessário um novo quadro regulamentador para a política de qualidade, que 
dê a coerência necessária ao seu desenvolvimento.      

De entre os produtos de qualidade destacamos os tradicionais com nomes 
protegidos (DOP), encontrando-se os mais representativos no sector dos frutos 
(40% do valor da produção), dos queijos, carnes de bovino e azeites, 
representando, em média, cerca de 3% da produção nacional. 

Os DOP tiveram um crescimento significativo, em volume de produção, no 
período 1998-2003 (12% ano), mas um crescimento muito inferior dos preços 
(2,5% ano), e ainda inferior à evolução média anual dos índices de preços no 
consumidor para os produtos alimentares no mesmo período (3,3%). Desta 
constatação poder-se-á retirar que, numa avaliação global não diferenciada, ao 
forte crescimento das quantidades produzidas e número de denominações 
reconhecidas não correspondeu a respectiva valorização no mercado, 
significando que as desejadas mais valias pretendidas não foram alcançadas. 
Há, pois, que criar os instrumentos que levem à inversão desta situação.  

 

As indústrias transformadoras 

As indústrias alimentares e de bebidas (IAB) concentram-se num número 
restrito de subsectores, (4), que representam cerca de 80% do produto total e 
82% do emprego gerado: indústrias de panificação e pastelarias; bebidas; 
lacticínios e abate de animais, preparação e conservas de carne e produtos à 
base de carne. 

Em termos regionais, as IAB têm maior peso na região de Lisboa (34%), e, no 
sector primário, sem a pesca, são as regiões do Alentejo, Centro e Norte que 

 

Fileiras 
Estratégicas  
no Continente 
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mais contribuem para a formação do VAB. As IAF, por seu lado, concentram-se 
no Norte (57% da indústria da madeira e cortiça) e Lisboa (46% da indústria da 
pasta de papel). 

 

 

 

 

 

Evolução estrutural das explorações agro-florestais 

No Continente, a dimensão média das explorações era, em 2003, de 10,4 ha de 
SAU, metade da média da UE, tendo evoluído positivamente nos últimos anos 
(9,4 SAU/exploração em 1989), mas apresenta ainda uma repartição em 
termos de dimensão e de localização do território extremamente dicotómica. 
Coabita uma concentração de propriedades de pequena dimensão no Norte e 
Centro do país (5,7 e 4,9 ha de SAU/exploração, respectivamente) e de maior 
dimensão no Alentejo (46,5 ha de SAU/exploração). Cerca de 77% das 
explorações têm menos de 5 ha mas ocupam apenas 18% da SAU. 

No sector florestal, cerca de 85% do total das propriedades florestais têm 
menos de 3 ha, abrangendo apenas 12% da área florestal. A propriedade é 
maioritariamente privada (83%) e 10% pertence à indústria.  

Igualmente o nível de fragmentação da propriedade permanece extremamente 
elevado, com uma área média de 0,8 ha por prédio rústico, constituindo 
igualmente um factor de bloqueio ao aumento de dimensão das explorações. As 
alterações à estrutura da propriedade com vista ao seu redimensionamento são 
extremamente complexas, difíceis e morosas já que se prendem com o direito 
privado e a sua organização. Elas poderão ser desencadeadas em territórios e 
circunstâncias particulares como seja o dos perímetros de regadio. Fora deste 
contexto, a actuação dos instrumentos de política do Desenvolvimento Rural 
deve privilegiar a exigência de dimensão mínima para efeitos de acesso à ajuda 
pública, em candidaturas agrupadas, por exemplo, sem interferir noutros 
domínios fora do alcance duma política de investimentos.  

Apesar da dominância do minifúndio, entre 1990 e 2003 assistiu-se a uma 
alteração importante desta situação: uma redução de 40% no número de 
explorações e um aumento de 55% da dimensão média, acompanhada duma 
redução de 46% na mão-de-obra agrícola. Em contrapartida, a Superfície 
Agrícola Útil (SAU) e a Margem Bruta Padrão (MBP) total apresentaram 
reduções, 7 e 16%, respectivamente. 

Repartição do VABpb das Ind Alim Beb e Tabaco por Regiões NUT II
Valores médios 2000 a 2003, Defl90 
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A diminuição do número de explorações deve-se, sobretudo, ao decréscimo 
daquelas com dimensão inferior a 16 UDE4, já que as explorações de grande e 
muito grande dimensão (> = 40 UDE) tiveram, pelo contrário, uma evolução 
bastante superior à média nacional, sendo significativa no que diz respeito ao 
número de explorações e à SAU. Desta evolução assimétrica resultou uma 
alteração significativa da importância das diferentes classes de dimensão 
económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regista-se um crescimento muito significativo do peso das explorações 
especializadas5 entre 1990 e 2003, em particular das herbívoras6 e culturas 
permanentes. Ao nível regional, as regiões do Ribatejo e Oeste, Alentejo e 
Algarve tiveram uma evolução significativa na MBP/UTA e na MBP/exploração, 
enquanto as regiões de Trás-os-Montes, Beira Litoral e Beira Interior tiveram 
uma evolução inversa, e o Entre – Douro e Minho aproximou-se dos valores 
médios do Continente. 

                                                 
4 Unidade de dimensão europeia 
5 Analisando a repartição da MBP nacional pelas diferentes orientações técnico-económicas (OTE) 
6 Herbívoros – inclui bovinos, ovinos e caprinos 

Índices de evolução, para o período 1990-2003,dos principais indicadores estruturais
(1990=1, Portugal)
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Gráfico 5 – Índices de evolução estrutural 

Índices de Evolução da SAU, do nº explorações, da MBP e do nº UTA,
por classes de Dimensão Económica
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Importância dos regadios  

Nas condições edafo-climáticas do Continente, a boa utilização do recurso água 
é determinante para o desenvolvimento sustentado de muitos sistemas 
agrícolas. A necessária racionalização e optimização da sua utilização 
apresentam-se como factores essenciais à competitividade, sobretudo num 
quadro de ocorrência de sérios períodos de seca, como os que se têm verificado 
nos últimos anos. 

O armazenamento de água, associado às albufeiras dos regadios, é também 
importante para o combate aos fogos, funcionando como barreira física à sua 
progressão e reserva estratégica para outros usos e actividades. 

Neste contexto, as áreas de regadio, quer na óptica da gestão da água como 
recurso escasso, quer do desenvolvimento rural, regional e até nacional, no 
caso do empreendimento Alqueva, constituem um elemento determinante para 
a competitividade e influencia, transversalmente, os diferentes objectivos 
estratégicos. 

 

Evolução da produtividade do trabalho 

A produtividade do trabalho da agricultura7 portuguesa, 48,8% da UE, 
aumentou mais de 50% entre 1990 e 2003, sobretudo devido à redução do 
emprego agrícola (menos 46% UTA), possibilitada em certa medida pela 
evolução tecnológica, pelo aumento da dimensão física das explorações (3,4% 
ao ano) e pelo aumento da dimensão dos blocos (2,4% ao ano). 

A produtividade do trabalho8 nas Indústrias Alimentares, da Bebida e do 
Tabaco, representa 46,5% da média comunitária, sendo ligeiramente superior 
na Silvicultura9. 

No seu conjunto, sendo intensivas em mão-de-obra, as IAF apresentam níveis 
de produtividade e taxas de crescimento e riqueza superiores à média da 
indústria transformadora. No período 1995-2003 o volume de emprego cresceu 
a uma taxa superior ao do total da indústria transformadora (4,2% contra 
1,7%) e o VAB cresceu a uma taxa significativamente superior (4,1% contra 
0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 VAB/UTA 
8 VAB/empregado 
9 VAB/equivalente a tempo completo 
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Gráfico 7 – Evolução da produtividade do trabalho da agricultura e das IAA 
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Evolução do investimento  

Ao nível do CAF, a formação bruta do capital fixo (FBCF) apresenta uma 
evolução positiva entre 1981 e 2004, com uma taxa de crescimento média 
anual de 1,5% ao ano, embora distinta entre sectores. A FBCF nagric10 
apresentou uma taxa de crescimento médio anual de 0,3%, enquanto que a 
FBCF agr11 teve um crescimento médio anual de 5,7%.  

O esforço de investimento no sector agro-florestal (FBCF/VABpb), por seu lado, 
apresentou valores, ao longo de todos os anteriores períodos de programação, 
à volta de 20 %. 

Relativamente aos investimentos nas explorações agrícolas, mantém-se um 
significativo nível de apoio à FBCF agrícola, da ordem dos 15% para o período 
2000-2004. 

O investimento no sector tem sido influenciado pelas expectativas de 
crescimento do rendimento agrícola, muito dependentes das políticas de preços 
e mercados. No futuro, esta situação tenderá a alterar-se, nomeadamente com 
reforma da PAC e a sua maior orientação para o mercado. Neste contexto, as 
dificuldades de acesso ao crédito que têm sido uma constante, podem vir a 
acentuar-se, pelo que assume especial importância o desenvolvimento de 
formas mais inovadoras e vantajosas do domínio da engenharia financeira.  

 

Evolução das trocas comerciais 

Desde 1991 que a contribuição do CAF para o saldo da balança comercial do 
total da economia tem sido negativa, marcada por um agravamento do défice 
da balança comercial agro-alimentar, apesar da tendência de crescimento das 
exportações nacionais, mas por um superavit da fileira florestal. 

No complexo agro-alimentar somos um importador líquido. O aumento das 
importações agro-alimentares tem sido, desde a adesão, exponencial e, se bem 
que a produção nacional tenha aumentado, esta tem sido incapaz de responder 
ao ritmo de crescimento da procura. 

 

Esta situação tem sido particularmente expressiva nos sectores do azeite, 
cereais, frutas, e suínos, ainda que com respostas da produção bastante 
diferenciadas por parte de cada um. Sectores como o das frutas e azeite, por 

                                                 
10 FBCF na agricultura associada a componentes não agrícolas 
11 FBCF na agricultura associada a componentes agrícolas 
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exemplo, têm respondido positivamente a este aumento do consumo, mas 
muito aquém das suas potencialidades. 

Detemos uma orientação exportadora expressiva no sector do vinho. Em 
sectores como o azeite, arroz, horto-frutícolas, aves e ovos, leite e produtos 
lácteos, também se recorre à importação, quer para satisfazer o consumo quer 
para viabilizar exportações de maior valor acrescentado. 

Portugal é exportador em produtos florestais: cortiça, madeira, produtos 
resinosos, pasta, papel e mobiliário, tendo-se registado uma quebra global nas 
importações e um crescimento consistente das exportações nos últimos cinco 
anos. A balança comercial, em 2003, ultrapassou os 1000 milhões de euros, e a 
taxa de cobertura é superior a 100%. 

Desde 1993 que aumentou a nossa dependência do mercado comunitário. Em 
2004 cerca de 75% do agro-alimentar foi satisfeito por produtos de origem 
comunitária, e cerca de 76% das nossas vendas destinaram-se a outros EM da 
UE. Esta absorve mais de 90% das exportações portuguesas de madeira, 
mobiliário e pasta, cerca de 50% de produtos da cortiça, 74% de papel e 65% 
de produtos resinosos. 

 

Perfil Empresarial 

As características e competências dos recursos humanos afectos ao sector 
reflectem, necessariamente, as suas fragilidades aos vários níveis. De forma 
sintética, pode-se afirmar que predomina uma fraca capacidade de gestão e 
organização para o mercado, quase ausência de cooperação empresarial, 
aversão ou ausência de cultura de risco, tudo isto baseado numa população 
rural das mais envelhecidas da Europa e com um dos mais baixos níveis de 
literacia. 

Continuamos com um nível demasiado baixo de instrução e qualificação da 
maioria dos produtores agrícolas e florestais: apenas 6,3% dos agricultores têm 
ensino completo e apenas 1% dos agricultores tem formação específica 
referente à actividade agrícola, detendo apenas formação exclusivamente 
prática. Só 0,9% dos produtores têm formação completa de nível superior, 
embora esse peso seja maior nas explorações com maior dimensão económica.  

A estrutura etária dos empresários agrícolas encontra-se extremamente 
envelhecida, constatando-se que 45% dos agricultores tem mais de 65 anos, 
com uma relação de 15,6 e 23,8 para os escalões acima de 65/<35 anos e 
55/<35 anos, substancialmente superiores à média da EU. 

Apesar do esforço já realizado e da melhoria constatada do nível da qualificação 
profissional, há necessariamente que acelerar o esforço e alargar o âmbito e 
natureza das actuações com vista a aumentar a sua qualidade, eficácia e 
eficiência. O modelo de formação profissional e assistência técnica instituído 
necessita, pois, de evoluir para poder dar respostas mais adaptadas, quer às 
deficiências identificadas, quer para se adequar ao esforço de conhecimento e 
competências que, hoje, está a ser exigido a toda a cadeia agro-alimentar e 
florestal. O aumenta das exigências do ponto de vista da saúde pública e da 
qualidade alimentar, por exemplo, reflectem-se pelo aparecimento e aumento 
de normas e obrigações do ponto de vista regulamentar mas são, 
naturalmente, exigidas também pelos mercados, em particular os mais 
remuneradores.  

Neste contexto, o sistema de aconselhamento a criar deverá, assim, dar 
resposta não só às obrigações acrescidas para os produtores, agrícolas e 
florestais, do tipo das decorrentes do cumprimento da condicionalidade12, quer 
aquelas consideradas necessárias e desejáveis para produzir de acordo com 
mercados cada vez mais exigentes e concorrenciais. 

                                                 
12. A condicionalidade aplica-se a todos os beneficiários das ajudas directas (regime de prémio único) e outras como as 
ajudas agro-ambientais. As ajudas ficam subordinada ao respeito de normas ambientais, de segurança alimentar, de saúde 
animal e vegetal, de bem-estar animal, correspondentes a 18 Directivas comunitárias, e ainda ao cumprimento de exigências 
de manter as terras agrícolas em boas condições agronómicas e ambientais (Regulamento (CE) nº1782/2003 e outros). 
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No que respeita à capacidade de inovação ao nível de produtos, processos ou 
tecnologias, esta tem sido, de algum modo limitada, e claramente insuficiente 
para responder a áreas de mercado em desenvolvimento. A investigação e 
desenvolvimento experimental não foram suficientemente dinamizadores para 
gerar uma resposta de e para as actividades económicas. Assim, também neste 
domínio é necessário adaptar o modelo até agora seguido, promovendo as 
práticas de cooperação entre todos os intervenientes para assegurar a 
adequada interligação entre os agentes das fileiras. 

 

Em síntese, poder-se-á dizer que assistimos, desde a adesão, a um esforço de investimento que 
lançou o processo de modernização das explorações agrícolas e das empresas agro-alimentares, 
bem como o desenvolvimento e melhoria das infra-estruturas, com realce para o regadio, 
processo este que foi particularmente modelado pela natureza e aplicação da Política Agrícola 
Comum. Hoje, assistimos à alteração da PAC, à contínua abertura dos mercados e consequente 
aumento da concorrência, a maiores exigências dos consumidores, pelo que os desafios também 
cresceram. É, pois, neste quadro mais difícil e complexo que teremos que actuar, privilegiando 
outros objectivos e instrumentos de política, procurando actuar nas fraquezas e tirando partido 
das forças.  

 

 
Análise SWOT Dimensão Económica 
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2.3. Dimensão Ambiental 
 
Actividade agro-florestal e ambiente 

 

A actividade agro-florestal desenvolve-se em larga extensão do território (71%), 
com sistemas de produção variados e importantes espaços arbustivos e 
pastagens pobres (23%). Predominam (50% da SAU) os sistemas semi-
naturais, pastagens, pousios, culturas permanentes, associados a pecuária 
extensiva, salientando-se o complexo agro-silvo-pastoril, de sobro e azinho 
(25% da SAU e 10% do território) pelo seu valor ambiental; 35% da área 
mundial de sobreiro está em Portugal, com 52% da produção de cortiça. 

A proporção de SAU associada a sistemas agrícolas de elevado valor natural (1,4 
milhões de ha) é superior a 30%, sendo uma das mais elevadas da UE, a par de 
outros países da região mediterrânica13, com uma área coberta por contratos 
agro-ambientais superior à existente nestes países. 

 

A adesão a práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental tem vindo a 
crescer, nomeadamente em modos de produção mais amigos do ambiente. Os 
sistemas de protecção (143 203 ha) e produção integradas (36 948 ha) 
representam 4,8% da SAU total, onde a vinha tem o maior peso (42% do 
total), o olival (34%) e as frutícolas (10%).  

A estas práticas acresce o desenvolvimento do modo de produção biológico 
(MPB). À semelhança de outros países europeus, Portugal tem vindo a 
aumentar a superfície (3,4% da SAU), com ocupação maioritária de pastagens 
(52%), culturas arvenses (24%) e olival (19%). 

Assiste-se, contudo, ao abandono de alguns sistemas tradicionais de produção 
agrícola com interesse para a conservação da natureza, quer devido à perda de 
rentabilidade, quer ainda como resultante de uma deficiente cultura ambiental. 

Igualmente a intensificação de sistemas de produção em determinadas zonas 
tem gerado situações pontuais de poluição com nitratos de origem agrícola, 
apesar do balanço de azoto nacional agrícola ser dos menores da UE (cerca de 
50 Nkg/ha). 

Embora se tenha verificado um aumento significativo na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, os fungicidas, especialmente enxofre, que são produtos de 
menor toxicidade, mantêm um peso elevado (70%).  

Por outro lado, a retirada do mercado de diversas substâncias activas, a 
implementação das Boas Práticas Agrícolas, associadas às medidas agro-
ambientais, a par da evolução tecnológica para agricultura de precisão, tem 
conduzido a uma melhoria substancial das condições de aplicação de pesticidas.  

A eco-eficiência do sector tem melhorado quanto às emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE) e consumos energéticos, bem como quanto ao consumo 
de fertilizantes. Verifica-se, de 1990 para 2000, uma evolução positiva (índice 
1,3) do crescimento do VAB sectorial no total da emissão de gases. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Fonte: “Agricultura e ambiente na UE-15 – relatório indicadores IRENA” – AEA, relatório 6/2005 
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Qualidade e uso da água 

Climas diferenciados e distribuição 
pluviométrica desajustada, déficit hídrico 
a sul, de influências mediterrânicas, e 
disponibilidades a norte e litoral, retratam 
a situação. Esta condição reflecte-se na 
área de regadio (800 000 ha), com 
investimentos significativos na melhoria 
dos sistemas e práticas para ganhos de 
eficiência. 

No Continente o peso da SAU irrigável 
ilustra bem esse facto: no litoral Norte e 
Centro é predominantemente irrigável (> 
50%), enquanto que no interior Norte e 
Alentejo é mais reduzida (< 25%). 

Os recursos hídricos são factor essencial 
à própria qualidade de vida, sendo que a 
floresta é crucial, estimando-se que 71% 
da sua área contribua para a 
prossecução dessa função. 

A Lei-quadro da Água (LQA), 
recentemente aprovada, completa a 
transposição da Directiva Quadro da 
Água14 (Directiva 2000/60/CE). Prevê um conjunto de dispositivos cuja 
aplicação irá influenciar modos de produção e práticas agrícolas, com a 
realização de certos investimentos, de natureza não produtiva, com impacto. 

Relativamente à qualidade da água, e em aplicação da Directiva Nitratos15, 
foram identificadas no Continente 8 zonas vulneráveis à poluição com nitratos 
de origem agrícola (2,9% SAU). O balanço bruto dos nutrientes indica valores 
para o azoto de 42,3 kg/ha, inferiores à média da UE (55 kg/ha). 

Na Região Autónoma dos Açores foram identificadas 8 zonas vulneráveis, 
coincidentes com as bacias hidrográficas de 8 lagoas que, não obstante 
apresentarem valores de nitratos inferiores a 1 mg N/l, se encontram em 
estado de eutrofização. Na Região Autónoma da Madeira não foram 
identificadas quaisquer águas poluídas por nitratos. 

Os problemas associados aos efluentes agro-pecuários da produção animal e 
também no azeite, vinho, lacticínios e abate de animais, estão a ser avaliados e 
será alvo de políticas adequadas no quadro do Plano Estratégico Nacional para 
os Efluentes Agro-pecuários (em fase final de concepção), de forma coordenada 
com as outras intervenções no Quadro de Referencia Estratégico Nacional.  

A produção de azoto16 associada aos efluentes destas actividades é 143 600 
ton/ano, contribuindo as actividades pecuárias com 2 791 mil ton/ano de 
matéria orgânica. A avaliação da distribuição sectorial e regional da produção 
de efluentes mostra que o limiar de 170 kg/há do Código de Boas Práticas 
Agrícolas, só é ultrapassado em algumas zonas circunscritas do Continente. 

 

Biodiversidade e valores naturais 

É muito rico e variado o património natural português, com significativo índice 
de biodiversidade (3000 espécies de flora e cerca de 1200 de fauna). Sendo 
61% da Rede Natura constituída por área agrícola e florestal, estes 
ecossistemas constituem uma importante sede de biodiversidade.  

A Rede Natura é 21% do território continental, estando nela classificadas 29 
Zonas de Protecção Especial17e 60 Sítios18, isto é, 17,4% do território, com 261 
espécies de fauna, 88 habitats naturais e 81 ocorrências de espécies de flora. 

                                                 
14 Directiva 2000/60/CE 
15 Directiva 91/676/CE 
16 Fonte: Estudo “Contributo para o Plano Estratégico Nacional para os efluentes agro-pecuários”, 2006, AGROGES 
17 Directiva “Aves” nº 79/409/CEE 
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Ao nível da biodiversidade florestal, ocorrem 87 espécies arbóreas e 490 
arbustivas; 60% da floresta é de folhosas, 26% de resinosas, representando a 
floresta mista cerca de 13%. As espécies predominantes, são o pinheiro bravo 
(31%), o sobreiro (21%), o eucalipto (21%) e a azinheira (14%). O pinheiro 
manso e o castanheiro representam apenas 2% e 1%, respectivamente. 

Na biodiversidade doméstica estão identificadas no sector animal 41 raças 
autóctones, das quais 34 ameaçadas de extinção; no sector vegetal encontram-
se identificadas e caracterizadas19 51 variedades de fruteiras e 5 variedades de 
espécies hortícolas. 

Na Região Autónoma dos Açores estão classificadas 15 Zonas de Protecção 
Especial (com uma área total de 11.805 ha, correspondendo a 5% do total do 
território) e foram classificados 23 Sítios (com uma área total de 28.063 há 
correspondentes a 12% do território). Estas zonas concentram-se sobretudo em 
zonas costeiras e em zonas sem apetência agrícola. 

No território da região Autónoma da Madeira estão classificados 11 Sítios de 
interesse comunitário (com uma área global de 42.427 ha, correspondendo a 
cerca de 51% do território). Destes Sítios destaca-se a Floresta Laurissilva da 
Madeira, que ocupa 20% do território da ilha, tendo sido classificada como 
Património Natural pela UNESCO. 

Existem, no Continente, algumas ameaças à conservação da biodiversidade e 
valores naturais destacando-se, em particular, os incêndios pela sua dimensão 
e gravidade. Nalgumas zonas é igualmente desejável a manutenção 
determinados sistemas de produção, como alguns sistemas de pastoreio 
específicos e sistemas cerealíferos com impacto nas espécies associadas a 
habitats. Noutras áreas específicas, em particular em zonas de regadio, haverá 
necessidade de encontrar o equilíbrio apropriado para ultrapassar a preservação 
dos valores naturais e os sistemas de produção previstos.  

Os objectivos de conservação da diversidade genética e de gestão sustentável 
dos espaços cultivados de grande valor natural, bem como a preservação da 
paisagem e das características históricas e tradicionais das terras agrícolas têm 
vindo a ser apoiados, em particular através das medidas agro-ambientais.  

 

Protecção do solo e desertificação 

Portugal foi identificado20 como o 
país do Sul da Europa com piores 
recursos em solo (58% da SAU 
pobre em matéria orgânica) e com 
elevado risco de erosão (69% do 
território), associados não só às 
características do solo e ao declive, 
mas também reflectindo o regime 
pluviométrico, com concentração 
das chuvas num período 
relativamente curto do ano e a 
rápida perda de matéria orgânica 
por mineralização, devido a 
temperaturas elevadas na época 
seca. 

O risco de erosão, associado à 
ocorrência de anos de seca e uma 
destruição frequente do coberto 
vegetal, nomeadamente pela 
ocorrência de incêndios, levam a 
que uma parte importante do 
território continental tenha um 
nível de susceptibilidade à 

                                                                                                                                                      
18 Directiva “Habitats” nº 92/43/CEE 
19 Segundo os descritores UPOV, CVV e IPGRI 
20 Programa CORINE – Projecto “Soil erosion risk and important land resources” 
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Mapa 9 - Concelhos com significativa susceptibilidade à 
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desertificação elevada (11% do território) ou moderada (60% do território). 
Neste contexto, está a ser aplicado o Programa de Acção Nacional de Combate 
à Desertificação21. 

A floresta tem um papel fundamental na protecção do solo e da água e ainda na 
recuperação de ecossistemas degradados, estimando-se que 71% dos espaços 
florestais cumpram globalmente essa função, e que 20% estejam directamente 
alocados à protecção do solo. 

 

Alterações climáticas 

Como já foi dito, uma das características do Continente consiste na sua 
variabilidade climática, com ocorrência de frequentes situações de seca, com 
graves consequências no sector, nos recursos hídricos, e no bem-estar das 
populações. Nas duas últimas décadas observou-se uma intensificação da 
frequência destas ocorrências, sendo a seca de 1991-93 a mais longa tendo 
afectado o território continental. 

 Os estudos desenvolvidos para Portugal sobre as consequências das alterações 
climáticas decorrentes do efeito de estufa apontam para uma tendência de 
agravamento das situações extremas de seca e temperatura elevada, com 
impactos significativos nas condições de desenvolvimento vegetativo das 
produções agrícolas e florestais, e o aumento substancial do risco meteorológico 
de incêndio em todo o país. 

No que se refere à contribuição destas actividades para as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE), a agricultura tem vindo a reduzir o seu contributo, 
o qual representou, em 2003, cerca de 10% do total de emissões nacionais, 
sendo responsável por 66% das emissões de óxido nitroso (NO2) e 34% de 
emissões de metano (CH4). 

É também relevante o potencial de contribuição dos sistemas agro-florestais e 
sistemas extensivos para a capacidade global de sumidouro de CO2. 

A floresta tem também um efeito determinante na qualidade do ar, estando a 
sua capacidade de sumidouro avaliada em 1,2 Mt CO2 eq por ano22. No 
entanto, as emissões resultantes dos incêndios constituem um problema, 
podendo o sector tornar-se emissor líquido em anos graves de incêndios, como 
em 2003, em que as emissões líquidas da floresta foram de 7 Mt CO2 eq, 
correspondendo a 8% das emissões nacionais. 

 

Biomassa e energias renováveis 

O sector é produtor de um vasto leque de produtos de biomassa que pode ser 
utilizada para produzir energia renovável. O aproveitamento da biomassa 
florestal residual para a produção de energia renovável é actualmente de 435 
mil ton de matéria seca/ano nas centrais de produção de energia eléctrica e em 
co-inceneração nas indústrias da celulose, para além do aproveitamento em 
pequenas unidades, sobretudo para produção de calor. 

De forma geral, existe potencial para aumentar a contribuição da floresta como 
fonte de energia renovável, estando já em curso o processo para construção de 
novas centrais eléctricas, assim como o desenvolvimento de outros sectores, 
nomeadamente produção de biogás a partir de resíduos orgânicos da pecuária e 
resíduos de culturas anuais e permanentes, cujo aproveitamento para bio 
combustíveis de 2ª geração pode ser equacionado. 

 

 

 

 

                                                 
21 Enquadrado no âmbito do Anexo IV da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países afectados 
por seca grave e ou desertificação, ratificada pela União Europeia ao abrigo da Decisão nº 98/216/CE, do Conselho, de 9 de 
Março de 1998 
22 Inventário de emissões nacional elaborado pelo Instituto do Ambiente 
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Análise SWOT Dimensão Ambiental 
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2.4. Dimensão Socio-económica 
 

Demografia 
Em Portugal residem cerca de 10,5 milhões de habitantes, dos quais 95% no 
Continente, com uma densidade populacional de 114 hab/km2. Existe um 
equilíbrio relativo entre homens (48,3%) e mulheres (51,7%). Verificam-se, no 
entanto, algumas disparidades regionais, nomeadamente com 37,2% da 
população a residir na Região Norte (NUT II), enquanto que na Região do 
Algarve residem apenas 4%. A densidade demográfica varia entre 24,4 
hab/Km2 na região do Alentejo e 956,6 hab/Km2 na Região de Lisboa. 

A evolução da população registou uma inversão no início da década de 90, com 
um crescimento efectivo de 6,4%, superior ao verificado em média na UE, 
sobretudo nos últimos anos. Esta melhoria da taxa de crescimento deve-se ao 
aumento significativo do saldo migratório da população, em que é determinante 
o peso da população estrangeira, com uma taxa de crescimento anual de 6,6%. 

Crescimento 
demográfico 
devido a fluxos 
migratórios 

Erosão e salinização dos solos 

Uso pouco eficiente dos recursos hídricos 

Baixa rentabilidade de alguns sistemas tradicionais de 
produção com interesse para a conservação da 
natureza 

Incipiente cultura ambiental 

Património natural rico e diversificado, com 
significativo índice de biodiversidade 

Sistemas extensivos ou semi-naturais com elevado 
valor ecológico, como os agro-silvo-pastoris 

Equilíbrio do valor ecológico / económico de alguns 
sistemas 

Variabilidade climática com ocorrência cíclica de 
fenómenos extremos como a seca 

Riscos de desertificação física e de incêndio 

Abandono da actividade agro-florestal 

Concorrência externa sem preocupações de 
sustentabilidade ambiental 

 

Valorização socio-económica do ambiente pelo seu 
papel na paisagem rural e equilíbrio dos territórios 

Potencial de fixação de carbono associado aos 
sistemas agro-florestais e sistemas extensivos 

Potencial associado ao aproveitamento da biomassa 
agrícola e florestal para produção de energia 
renovável 

Evolução tecnológica para agricultura de precisão de 
alguns sistemas agrícolas mais intensivos 

Crescente procura por produtos “naturais” e 
actividades de lazer associadas ao ambiente em 
espaço rural 
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Esta evolução, globalmente positiva, apresenta, no entanto, assimetrias 
regionais: aumento muito significativo no Algarve, Norte (área metropolitana do 
Porto) e Lisboa, enquanto que nos Açores se regista um aumento muito ligeiro. 
O Alentejo e a Madeira perderam população, verificando-se a existência de 
taxas negativas, localizadas sobretudo no interior de Portugal Continental e no 
litoral do Baixo Mondego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população residente em explorações agrícolas representa 11% (cerca de 1,1 
milhões de habitantes) da população total do Continente, sendo essa proporção 
substancialmente superior em algumas regiões. A evolução da população 
agrícola familiar é, no entanto, negativa em todo o território, sendo de –34,8% 
nos territórios rurais (TR), -43% nos territórios periurbanos (TPU) e –49% nos 
territórios urbanos (TU). Verifica-se também uma elevada disparidade na 
densidade demográfica, com 41 hab/Km2 nos TR e 1172 hab/Km2 nos TU. 

Em termos de estrutura etária, Portugal apresenta um aumento significativo do 
índice de envelhecimento da população23, passando de 0,18 na década de 50 
para 1,03 em 2003, acompanhando a tendência de envelhecimento na UE, mas 
a um rimo superior. O Alentejo continua a apresentar a estrutura etária mais 
envelhecida, enquanto que os Açores e a Madeira têm uma população mais 
jovem. 

No Continente, comparando as zonas rurais com as urbanas, verifica-se, no 
entanto, alguma disparidade, a população idosa representando 18,7% do total 
da população nos TR, enquanto que nos TU tem um peso de 14%. Cerca de 
40% dos empresários agrícolas tem mais de 65 anos. 

 

Qualidade de vida 
O nível de rendimento médio (PIB/per capita em ppc) em Portugal é ainda 
relativamente baixo (80% do valor da UE), sendo muito heterogéneo nos 
diferentes territórios, onde nos TR têm menos de metade do verificado nas 
zonas urbanas. Em termos de desenvolvimento social, os territórios rurais 
evidenciam índices de conforto, e especialmente índices de educação, inferiores 
aos territórios com maior urbanidade. Relativamente ao índice de esperança de 
vida, a sua performance é mais positiva. 

                                                 
23 Índice de envelhecimento: população total residente> 65 anos / <14 anos 
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Mapa 10 - Variação População Residente 1981 – 
1991 por Concelho 

 
  
 

Mapa 11 - Variação da População Residente 1991-
2001 por Concelho   
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Tendo em conta a necessária sustentabilidade dos serviços à população, cada 
vez mais se acentua a tendência da sua concentração em aglomerados de 
natureza intermédia, o que reforça a importância da redução do tempo de 
acessibilidade a esses centros. Relativamente à acessibilidade das zonas rurais 
ao urbano dinâmico mais próximo e à rede viária principal, verifica-se que os TR 
se distanciam em média 30 minutos das áreas urbanas de proximidade, e 17 
minutos da rede viária principal, sendo esta distância reduzida nos TPU para 
cerca de 6 minutos. 

No que se refere à acessibilidade à informação, verifica-se alguma evolução, 
sendo nomeadamente o grau de adesão da população às TIC patente na 
intensidade da difusão recente dos computadores pessoais e da Internet, e em 
crescimento. A taxa de utilização é de 37,2% no universo de potenciais 
utilizadores, em que cerca de 41,3% dos agregados domésticos possuem 
computador e 26% têm acesso a Internet, valores ainda inferiores ao que se 
verifica na UE (42%). 

A utilização do computador e o acesso à Internet está generalizada em grande 
número de empresas, enquanto a posse de Website é ainda relativamente 
reduzida, em particular nas pequenas empresas. 

Nas zonas rurais, apenas 1,8% da população tem acesso próprio à Internet por 
ligação DSL. 

 

Emprego 
Em Portugal, a taxa de emprego é de 73%, situando-se a da actividade nos 
52,5%, com cerca de 5,1 milhões de habitantes empregados, enquanto a taxa 
de desemprego é de 6,7%. O desemprego feminino atinge valores superiores 
ao masculino, com maior diferença no Alentejo. Cerca de 38% do total de 
desempregados refere-se a desemprego de longa duração, estabilizado nos 
últimos anos. 

Existe alguma capacidade de criação de auto-emprego: 1 239 mil pessoas 
trabalham por conta própria, representando cerca de 24,1% do total. 

A população total activa apresenta uma estrutura etária envelhecida (com 
índice >=65/<35 de 0,04 e >=55/<35 de 0,27), agravando-se esta relação 
quando referido ao total de empresários na economia. 

Do total da população activa ocupada, 10,8% encontra-se empregada no sector 
primário, sendo que 9,6% correspondem à agricultura, bastante acima da média 
da UE. Os sectores não agrícolas ocupam 4 476 mil pessoas na população 
activa, respectivamente 30,8% no secundário e 58,4% no terciário. Em termos 
regionais é na região Centro que o sector primário tem o maior peso e a região 
Norte tem o maior peso no sector secundário, sobretudo em termos de emprego 
feminino, enquanto que Lisboa, Algarve e Regiões Autónomas são especializadas 
no sector terciário. 

Em termos económicos, os sectores secundário e terciário geram um VAB de 
110 777 milhões euros, salientando-se a importância dos serviços, que em 
2002 representava 69,9% do VAB total. 

A agricultura e a floresta contribuem com 15% do emprego no Continente, 
sendo de 2,6% o contributo dado pelas indústrias agro-alimentares em termos 
nacionais. O sector florestal contribui para 2,2% do emprego total, sobretudo 
devido à indústria transformadora.  

Dos 1,1 milhões de habitantes residentes em explorações agrícolas, quase 1 
milhão exerce aí actividade, embora na maioria a tempo parcial. Apenas 18,3% 
dos produtores singulares trabalham a tempo completo e do total dos 
produtores singulares, 40,1% têm outra actividade e 26,6% têm uma actividade 
remunerada principal exterior à exploração. A importância do trabalho a tempo 
parcial, sobretudo de natureza familiar, é visível em todas as regiões do 
Continente. Do total das explorações, cerca de 90% têm quase exclusivamente 
trabalho familiar. 
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Qualificação 
Apesar da redução da taxa de analfabetismo na última década (actualmente é 
cerca de 9%), a população Portuguesa, em particular acima dos 40 anos, 
apresenta níveis de qualificação (instrução/formação) baixos, indiciando um 
fraco potencial de conhecimentos, adaptabilidade e inovação. No sector agrícola 
este factor é expressivo, com cerca de 51% dos produtores agrícolas apenas 
com um nível de instrução básico. 

Pese embora o aumento considerável do nível médio de habilitação da 
população na década de 90, em que sobressai a região de Lisboa e do Algarve, 
apenas 1/5 dos empregados totais no sector privado e público ocupam cargos 
associados a qualificações intermédias ou superiores. 

Quanto ao nível de formação profissional, apenas 4,3% da população está a 
estudar ou em formação, enquanto que a média na UE é de 7,7%. Apenas 
6,3% dos agricultores têm ensino básico e ensino completo. 

 

Diversificação de actividades 

A agricultura e floresta nacionais proporcionam um conjunto significativo de 
bens e serviços, quer directa quer indirectamente, que complementam e 
diversificam as actividades em espaço rural, contribuindo para a dinamização e 
criação de valor. 

O turismo em espaço rural é um dos exemplos mais marcantes, tendo 
quadruplicado a sua importância na indústria hoteleira nacional desde 1990, 
representando actualmente cerca de 49% do total de número de 
estabelecimentos hoteleiros nacionais, e 4% da capacidade de alojamento total. 
As unidades de turismo rural e de turismo de habitação têm o maior peso (42% 
e 28% respectivamente), embora as unidades de agro-turismo e as casas de 
campo já tenham uma relativa expressão (17% e 13% respectivamente). 

As funções de recreio e estética da paisagem desenvolvem-se em cerca de 51% 
dos espaços florestais, representando o turismo nesses espaços 16,5 milhões 
de euros. A actividade cinegética, com um valor aproximado de 21,4 milhões de 
euros, atingiu já uma expressão estratégica para o sector, nomeadamente na 
dinamização e criação de emprego ao nível local, especialmente nas zonas de 
interior mais desfavorecidas. 

 

Implantação de Grupos de Acção Local 

Em Portugal existem 52 Grupos de Acção Local (GAL), 46 no Continente, 4 nos 
Açores e 2 na Madeira, responsáveis no terreno pela implementação do PIC 
LEADER+, mediante Planos de Acção Local, e dinamizando o desenvolvimento 
endógeno, nomeadamente das zonas rurais. Os actuais GAL abrangem 26,6% 
da população total. 

As principais áreas de intervenção do Programa LEADER+ em termos de 
projectos aprovados são os serviços de base à economia da População (14%), a 
manutenção e restauração de heranças culturais (13%), o fomento à actividade 
de turismo (11%), as ajudas às PME e artesanato (11%) e o funcionamento dos 
próprios GAL (9%). 
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Análise SWOT Dimensão socio-económica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As actuais políticas permitiram, de um modo global, uma melhoria das condições de vida da 
população rural, tendo sido também reforçada a capacidade de intervenção local e regional. 
Constata-se, no entanto, a existência de assimetrias, e um deficit de capacidades para a 
revitalização económica e social de grandes áreas dos territórios rurais. 

O desenvolvimento das zonas rurais assume, pois, um papel determinante na óptica da coesão 
social e sustentabilidade dos territórios. As características do território português 
demonstram como o contributo duma agricultura e silvicultura competitivas é ainda importante e, 
nalguns territórios, determinante para o seu desenvolvimento, devendo ser coerentemente 
complementado com os restantes instrumentos de política. 
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2.5. Conclusões 
 

O mundo rural português, na sua globalidade, evoluiu de forma assimétrica, com melhorias 
sensíveis em termos do seu bem-estar social, nomeadamente em equipamentos sociais, mas com 
perda de dinâmicas económicas e sociais, e de forma desequilibrada em termos territoriais. O 
sector agrícola, florestal e industrial participaram activamente nas políticas após adesão, tendo-se 
modernizado e desenvolvido. Contudo, o esforço realizado não foi o suficiente nem, por vezes, o 
mais apropriado para que, globalmente, se pudesse inverter a perda de competitividade do sector 
e a dinâmica dos seus territórios. Os casos de sucesso em actividades ou regiões não foram 
suficientes para inverter uma situação de desequilíbrio face ao mundo não rural. 

As actividades agro-florestais têm uma importância elevada em termos de emprego se 
comparada com a média europeia, e ainda são determinantes em grande parte dos territórios, 
até pela ausência de outras. É, pois, indispensável o contributo do sector para a inversão da 
situação descrita, que se deve basear no desenvolvimento de empresas competitivas, de forma 
conjugada e coerente com as restantes prioridades e políticas, para melhorar a atractibilidade 
destes territórios e o nível de vida das suas populações. A sua sustentabilidade passa, pois, pelo 
desenvolvimento de políticas coerentes e integradas, onde a existência de actividades, 
nomeadamente as agro-florestais, assume importância relevante. 

A qualificação e participação dos agentes e das populações neste processo são igualmente 
determinantes. Eles são os actores e os receptores das políticas, e por eles passa a concretização 
das medidas de política, dependendo em muito da sua capacidade de iniciativa e abertura para os 
desafios, a concretização dos objectivos e metas propostos. É, pois, com base nestes 
pressupostos que se propõe a estratégia a seguir desenvolvida. 

O diagrama seguinte procura sintetizar o que foi já foi referenciado. 
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II. Estratégia Nacional Global 
 
 

1. Objectivos estratégicos e princípios orientadores 
 

O modelo europeu de desenvolvimento rural sustentável tem vindo a consolidar o carácter 
multifuncional do sector agro-florestal, exigindo que este se afirme, com racionalidade 
económica, numa tripla valência: económica, produtora de bens de mercado; ambiental, 
produtora de serviços e gestora de recursos e territórios; e social, integradora de actividades e 
rendimentos.  

Sem prejuízo da importância que se reconhece na promoção dos factores positivos da 
multifuncionalidade, existe um problema global de competitividade no sector, como ficou 
subjacente na avaliação anterior, e que é igualmente o reflexo do resto da economia. Relembre-
se o facto de, quer o ramo agro-industrial, quer o da comercialização e transformação dos 
produtos florestais, se inserirem fortemente no tecido empresarial português.   

Assim, a Estratégia Nacional para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural assenta 
prioritariamente na afirmação da competitividade do sector, através de um conjunto de medidas 
de política diversificadas mas convergentes. 

O conceito de Competitividade apresentado incorpora os objectivos de sustentabilidade, 
referenciando uma actividade agrícola e florestal não apenas economicamente 
competitiva, mas ambientalmente equilibrada e socialmente estável e atractiva.  

Nestes termos, a Competitividade é estabelecida como o eixo central de desenvolvimento da 
política, quer numa óptica vertical, assente no crescimento e qualificação global das empresas 
que fazem parte das Fileiras, e que serão a fonte de geração mais célere de valor económico e de 
emprego, quer na orientação horizontal, ou seja, numa perspectiva em que a valorização 
ambiental, a valorização patrimonial, a diversificação económica e a qualificação de infra-
estruturas, a par com o desenvolvimento das empresas que aí se inserem, tornarão os territórios 
mais competitivos, logo mais sustentáveis. Não é aconselhável dissociar estas duas vertentes. 
Essa dissociação, a fazer-se, conduziria, como já conduziu no passado, a pensar-se possível um 
desenvolvimento rural “autónomo” do verdadeiro desenvolvimento económico e social que só a 
economia empresarial proporciona. 

 

 

 

Diagrama 2 
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Como objectivos complementares, e na linha da “integração” estratégica no objectivo base da 
competitividade, evidenciam-se os objectivos de gestão sustentável dos espaços rurais e o da sua 
revitalização económica e social.  

Completa-se a Estratégia com dois objectivos transversais. Um, tendo como meta o reforço da 
coesão territorial e social, e o outro, de elevada importância no objectivo da Competitividade, o 
de promover a eficácia da intervenção dos agentes públicos, privados e associativos na gestão 
sectorial e territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objectivo da gestão sustentável dos Espaços Rurais e dos Recursos Naturais é possível 
de atingir actuando na gestão do espaço e dos recursos naturais quer directamente quer através 
das empresas, enquanto actores na implementação de uma gestão ambientalmente sustentável. 

Os valores ambientais constituem factores de qualidade de vida e de gestão equilibrada e 
duradoura dos recursos naturais, mas igualmente valor económico, enquanto “produtos” 
ambientais remunerados, gerando mais valias e servindo de suporte ao desenvolvimento de 
actividades conexas. 

Os níveis de intervenção colocam-se, assim, em dois patamares. Por um lado, o da exigência no 
cumprimento de normas obrigatórias; por outro, o do estímulo a comportamentos que 
produzam efeitos positivos adicionais. 

Enquanto intervenção directa, as medidas a reforçar visam a sustentabilidade de sistemas que 
tenham um efeito positivo do ponto de vista da actividade produtiva bem como na prestação de 
serviços ambientais, surgindo como factores de competitividade e não como estímulos ao 
abandono das actividades económicas.  

Os próximos instrumentos de intervenção no domínio agro-ambiental irão ter subjacente o 
objectivo da simplificação, de modo a aumentar a sua eficácia e operacionalização para a gestão 
e controlo. Devem, por outro lado, serem reavaliados à luz das novas políticas entretanto 
aplicadas, tais como o pagamento de ajudas desligadas da produção e a eco-condicionalidade, 
bem como da sua coerência com os objectivos da estratégia nacional, nomeadamente a 
competitividade. 

Assim, e como exemplo, sempre que as produções decorrentes de modos de produção 
particulares ou de serviços prestados tenham potencialidades de ser remuneradas através do 
mercado, os apoios do tipo agro-ambiental deverão assumir este pressuposto e, em 
consequência, deverão poder assumir carácter transitório. 

O modelo a seguir apresentado decorre, pois, destas orientações, devendo ser estruturado em 
torno de dois vectores fundamentais: 

• Um vector de carácter horizontal com o objectivo central de induzir a transformação dos 
métodos e sistemas de produção agrícolas e silvícolas no sentido da sua maior 
sustentabilidade; 

• Um vector de carácter territorial ou dirigido a valores específicos de conservação, 
centrado no apoio à manutenção de actividades agrícolas e florestais relevantes para a 
conservação da biodiversidade e da paisagem. 

 

Promover a competitividade das empresas e dos territórios 
de forma ambientalmente equilibrada e socialmente estável 

e atractiva 
 
1 Objectivo Base 
 
2 Objectivos 
 complementares 
 
2 Objectivos  
 transversais 

 Aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal 

 Gestão sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais 

 Revitalização económica e social das zonas rurais 

 Reforço da coesão territorial e social  

 Promoção da eficácia da intervenção dos agentes públicos, 
 privados e associativos na gestão sectorial e territorial 
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A estratégia concebida para a Revitalização Económica e Social das Zonas Rurais tem como 
objectivo aumentar a atractividade destas zonas e a criação de condições enquanto local para 
viver, trabalhar e visitar. Para tal, assume-se como premissa a promoção de actividades de 
diversificação da economia rural e consequente criação de novas oportunidades de emprego. 
 
Esta linha de orientação deverá ser aplicada em função das potencialidades reconhecidas nos 
territórios, associada à criação de competências locais e à facilitação do acesso a bens e serviços 
essenciais, ou à sua melhoria, para a população em geral bem como para as empresas. 
 
Pretende-se que as intervenções sejam conduzidas através de estratégias locais integradoras das 
especificidades de cada território e em coerência com os objectivos nacionais. A abordagem 
“Leader” deverá, aqui, ser determinante como a mais adequada para a dinamização dos agentes 
locais. 

Pela sua natureza, o contributo das intervenções no quadro do Desenvolvimento Rural para o 
cumprimento deste objectivo é, necessariamente, parcelar, devendo ser complementado, de 
forma coerente e sustentada, com as restantes políticas intervenientes no território. Para o 
sucesso deste objectivo é, assim, necessário, mais do que para os restantes, ter uma abordagem 
integrada e coerente com as intervenções territoriais previstas no Quadro de Referência 
Estratégico Nacional. 

A concretização dos objectivos, sempre que possível deverá ter em conta as diferenças 
territoriais, a partir de medidas e acções que integrem os seguintes princípios orientadores: 
definição de objectivos claros; selectividade nos apoios; concentração estratégica de recursos; 
responsabilidade na decisão e eficácia na execução; simplificação de modelos, processos de 
gestão e controlo; dinamização da integração de resultados de acompanhamento e avaliação. 

A aplicação destes princípios deve reflectir-se na adopção de práticas em que se privilegie, por 
exemplo, a contratação de objectivos e não apenas de despesa; privilegiar investimentos 
integrados ou agrupados em contraponto à lógica de investimentos isolados; o investimento 
qualitativo em vez do quantitativo; o reforço das componentes imateriais e a complementaridade 
entre intervenções; novos formas de apoio alternativas à opção tradicional de fundo perdido. 

 

 

2. Orientações comunitárias para o Desenvolvimento Rural e a 
Estratégia Nacional 
 

Os objectivos estratégicos apresentados deverão articular-se coerentemente com as orientações 
comunitárias.  

 

• Orientações Estratégicas Comunitárias para o Desenvolvimento Rural 

1. Melhoria da competitividade dos sectores agrícola e florestal 

Esta orientação é assumida como a prioridade base na prioridade estratégica do PEN para o 
desenvolvimento rural relativa ao aumento da competitividade dos sectores agrícola e 
florestal, mediante a implementação de intervenções ao nível do desenvolvimento de fileiras 
estratégicas, desenvolvimento da capacidade empresarial, rejuvenescimento do tecido 
empresarial, criação e desenvolvimento de novos instrumentos financeiros e sistemas de gestão 
de risco, inovação e transferência de conhecimento através da cooperação, diferenciação e 
valorização de produtos de qualidade, qualificação e capacitação dos activos do sector agro-
alimentar e florestal e desenvolvimento de infra-estruturas de impacto relevante. 

Também a prioridade assumida ao nível da promoção da eficácia da intervenção dos 
agentes públicos, privados e associativos na gestão do desenvolvimento rural contribui 
para esta orientação, ao criar-se um modelo de gestão eficaz e transparente, no desenvolver de 
competências para os intervenientes; e reorientar as intervenções e promover o incentivo às 
práticas de cooperação e troca de informação e boas práticas entre agentes. 
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2. Melhoria do ambiente e da paisagem 

A segunda orientação comunitária é alcançada pelo objectivo estratégico nacional ao nível da 
gestão sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais, através de intervenções ao 
nível da reorientação da agricultura convencional para modos de produção mais sustentáveis, a 
manutenção de actividades relevantes para a conservação da biodiversidade e/ou paisagem, a 
intervenção nos espaços florestais face aos incêndios e também ao nível da promoção da eco-
eficiência e redução da poluição e melhoria da eficácia na gestão qualitativa e quantitativa da 
água. 

 

3. Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais e promoção da diversificação 

A terceira orientação comunitária encontra-se assumida nas prioridades nacionais de 
revitalização económica e social das zonas rurais e no reforço da coesão territorial e 
social, mediante intervenções nomeadamente ao nível do desenvolvimento de competências nas 
zonas rurais, a capacitação local para a diversificação da economia e criação de emprego e o 
desenvolvimento de serviços básicos para a população. 

 

4. Criação de capacidades locais para o emprego e a diversificação 

No que se refere a esta orientação, para além das prioridades nacionais referentes à revitalização 
económica e social das zonas rurais e do próprio reforço da coesão territorial e social, através da 
promoção da capacitação local para a criação de emprego e diversificação económica e o reforço 
da capacidade de governança local no desenvolvimento rural, também a promoção da eficácia da 
intervenção dos agentes públicos, privados e associativos na gestão do desenvolvimento rural 
contribui para a sua integração na definição dos programas a implementar. 
 
O aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal, a gestão sustentável 
dos espaços rurais e dos recursos naturais e a revitalização económica e social das 
zonas rurais, definidas como as orientações estratégicas nacionais, inserem-se e integram-se, 
de forma coerente, nas orientações comunitárias 1 a 424. 
 
A concretização desta estratégia apresenta-se, no entanto, particularmente crítica nas regiões 
mais frágeis, ameaçadas de despovoamento, economicamente deprimidas ou com fortes 
desvantagens naturais, impondo uma acção eficaz no sentido da reposição da atractibilidade 
dessas regiões, de forma a assegurar um desenvolvimento harmonioso do território. 
 
Assim, o reforço da coesão territorial e social apresenta-se como um objectivo transversal e 
de dimensão nacional, impossível de concretizar sem a intervenção de políticas activas de 
diminuição das assimetrias regionais, mas para o qual o desenvolvimento rural pode e deve 
contribuir. 
 
A necessidade de eficácia e a procura da excelência ao nível de todas estas dimensões tem de ser 
assumida como um pressuposto indispensável em todos os processos de desenvolvimento e, 
consequentemente, do quadro de programação dos instrumentos de apoio à sua promoção. Para 
isso, o reforço da participação dos cidadãos nos processos de decisão e gestão do 
desenvolvimento pressupõe a promoção da eficácia da intervenção das entidades públicas, 
privadas e associativas na gestão sectorial e do território rural, que se constitui como o 
quinto objectivo estratégico. 
 
 
 

3. Regiões Autónomas 
 
As regiões autónomas partilham com o território continental os mesmos desafios em matéria de 
desenvolvimento agrícola e rural, pelo que a estratégia global definida ao nível nacional se aplica 
a estas regiões. Contudo, a programação será adaptadas às especificidades regionais e à 

                                                 
24 CSG 1: Melhoria da Competitividade dos sectores agrícola e florestal; CSG 2: Melhoria do ambiente e da 
paisagem; CSG 3: Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais e promoção da diversificação; CSG 4: 
Criação de capacidades locais para o emprego e a diversificação 
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respectiva avaliação particular dos potenciais de desenvolvimento. Estas adaptações terão em 
conta: 
 

• A condição ultraperiférica destas regiões, que decorre fundamentalmente de factores 
de natureza geográfica (grande afastamento do território continental, insularidade, 
pequena superfície, relevo e clima difíceis, exposição a fenómenos naturais violentos, 
fragilidade dos ecossistemas) e de natureza económica (dependência económica em 
relação a um pequeno número de produtos e actividades, acessibilidades condicionadas e 
com elevados custos, fragmentação dos mercados); 

• As especificidades do sector agrícola destas regiões com especial ênfase para a 
importância sócio-económica das suas actividades agrícolas, das quais relevam o sector 
leiteiro nos Açores e os sectores vitícola e horto-frutícola na Madeira; 

• A importância da ruralidade nestas regiões e a sua interacção com todos os sectores de 
actividade económica e social; 

• A evolução das políticas agrícolas comunitárias particularmente das políticas dirigidas 
às regiões ultraperiféricas; 

• As especificidades das regiões em matéria ambiental; 
• A organização político-institucional própria das regiões. 

 
 

4. Balanço Global 
 
O objectivo central da Estratégia Nacional assenta num modelo em que o desenvolvimento 
equilibrado do mundo rural português só será alcançado se as empresas e outros agentes com 
elas relacionadas, incluindo a administração pública, se tornarem mais eficientes, produzindo 
mais riqueza, de forma ambientalmente sustentável e socialmente equilibrada.  

Esta opção tem em conta a avaliação e experiência dos programas passados e actuais, bem como 
as orientações propostas para as políticas públicas, nacionais e comunitárias, com realce para a 
PAC e a acentuada reorientação para o mercado, as quais reflectem um ambiente global em 
profunda mudança.  

Assim, em coerência com a aposta na criação das condições para permitir o desenvolvimento 
sustentado das empresas e agentes relacionados como o motor desta estratégia, a alocação dos 
recursos deverá reflectir esta opção, pelo que se propõe que ao eixo I corresponda o maior peso 
na afectação dos recursos financeiros disponíveis. Estes serão necessários para apoiar as 
despesas relacionadas com as medidas direccionadas às empresas, mas igualmente com o 
investimento relativo às infra-estruturas, de que se salienta o regadio.  

O Eixo II seguir-se-á na ordem da alocação dos recursos. Para tal contribui a importância e 
dimensão da participação dos sistemas agro-florestais na conservação dos valores naturais, de 
que salientamos a importância do sector florestal.  

A chave de repartição proposta para o Eixo III reflecte a parte do Feader para o cumprimento do 
objectivo relacionado. Como já foi dito, esta orientação baseia-se no contributo indirecto dos 
outros eixos, bem como a complementaridade que os fundos estruturais deverão trazer para este 
objectivo. A proposta de chave de repartição é, assim, a seguinte: 

 

 

Eixo I 

Aumento da Competitividade 
dos sectores agrícola e 

florestal 

Eixo II 

Melhoria do Ambiente 
e da paisagem rural 

Eixo III 

Qualidade de vida nas zonas 
rurais e diversificação da 

economia rural 

45-55% 35-45% 10-20% 

 

 

 

Quadro 3 
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III. Estratégia por Eixos 
 
 

1. Eixo I – Aumento da Competitividade dos sectores agrícola e 
florestal 

O EIXO 1 será privilegiado em matéria da programação, assumindo-se a competitividade como a 
primeira prioridade do PEN. 

A visão enquadradora do objectivo da competitividade encontra-se reflectida transversalmente na 
estratégia global nacional para o desenvolvimento rural, sendo no Eixo I que se encontra 
fundamentalmente corporizada, pretendendo-se actuar de acordo com os seguintes objectivos 
específicos: 

• Promover a eficiência das empresas através do suporte à sua qualificação e sustentabilidade, 
através de medidas de incentivo ao investimento na melhoria das condições de produção, na 
inovação e adaptação tecnológica, na certificação de processos, mas também ao nível da 
formação dos seus recursos, da organização e gestão, da capacidade de inserção nos 
mercados e aumento da dimensão crítica de intervenção. Esta actuação tem sentido 
associada a uma estratégia de competitividade para o agri-business, baseada em 
políticas de apoio e incentivo cuja aplicação terá de assentar em empresas que produzam 
melhor e diferente, optimizem recursos e assumam o risco inerente a um melhor 
posicionamento no mercado, nomeadamente a sua internacionalização. 

• A coerência e consistência desta abordagem de incentivo às empresas deverá ser garantida 
numa óptica de desenvolvimento de fileiras estratégicas, promovendo-se, mediante o 
estabelecimento de prioridades assentes em objectivos de mercado, a optimização de 
resultados e diferenciando, pela via da competitividade sectorial, as áreas em que o sector 
agro-florestal nacional se poderá melhor posicionar. Esta actuação visa em concreto o 
desenvolvimento e consolidação de fileiras estratégicas como a do vinho, das horto-
frutícolas, do azeite, das florestas, e ainda produtos de qualidade certificada. A 
interprofissão como forma superior de organização deverá ser desenvolvida. 

• No subsector florestal visa-se o aumento do valor acrescentado dos produtos florestais, bem 
como a qualificação das empresas e dos povoamentos através de processos de certificação. 
As vertentes da formação, da inovação e desenvolvimento e dos serviços de aconselhamento 
complementam e suportam a estratégia relativa à competitividade das fileiras florestais 
(sobreiro/cortiça, pinho/madeira, eucalipto/papel e folhosas/madeiras nobres). As 
iniciativas relativas ao aproveitamento da biomassa florestal também deverão ser apoiadas, 
em articulação com as acções do Eixo 2 relativas à gestão estratégica de combustíveis, sendo 
que o objectivo é garantir, tanto quanto possível, a valorização por via do mercado desses 
materiais. As intervenções ao nível da exploração florestal, que visem a melhoria do valor 
económico das florestas, serão abordadas no contexto da Gestão do Espaço Florestal e Agro-
Florestal.  

• Assegurar a participação dos destinatários da política de incentivos ao desenvolvimento 
empresarial através de formas organizativas e de gestão mais adequadas, mas também 
mais selectivas, que possibilitem a efectiva concretização de parcerias estratégicas e 
corresponsabilização de resultados. Visa-se igualmente o aumento da interligação entre 
agentes das fileiras, procurando-se reforçar a inter-acção entre o tecido empresarial e o 
mercado. Promovendo as sinergias entre a intervenção das empresas e o conjunto de 
entidades com elas correlacionadas, criando as condições adequadas para a sua estruturação, 
promove-se uma maior eficiência global na utilização dos recursos humanos, financeiros, 
tecnológicos ou naturais. 

• Criar as condições necessárias para a promoção do conhecimento e desenvolvimento de 
competências, promovendo a adequada articulação entre a formação profissional, os 
serviços e capacidade de inovação, através da implementação de práticas de cooperação.  

• Introduzir e desenvolver instrumentos inovadores que promovam a melhor eficiência na 
utilização dos recursos públicos, possibilitando a alavancagem de mais investimento assente 
em bases de financiamento mais sólidas. 

• Prosseguir uma política de suporte às infra-estruturas de regadio que se baseie no 
princípio da utilização mais racional do recurso água. Este princípio será aplicado, de forma 
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coerente e integrada a infra-estruturas públicas e privadas. Para além do regadio de Alqueva, 
projecto de impacto nacional, há a necessidade de concluir regadios de interesse regional, 
ainda em execução, modernizar outros já existentes, bem como criar novas áreas com 
interesse estratégico para o desenvolvimento da agricultura. Em complemento das infra-
estruturas de regadio, será necessário apoiar outras infra-estruturas, consideradas 
complementares para alcançar os objectivos de desenvolvimento agrícola pretendidos. 

• Promover uma gestão eficiente nos perímetros de rega, criando as condições adequadas 
de modo a incentivar e optimizar o desenvolvimento, a jusante, de projectos com impacto 
relevante para a competitividade do sector. 

 
No quadro do Objectivo Base Competitividade promover-se-á também a qualificação global das 
empresas, o que passa por investimentos não apenas materiais, mas também investimentos 
intangíveis, que contribuam de forma decisiva para a formação de activos, a aplicação de regras 
e parâmetros de qualidade, o cumprimento de requisitos de natureza ambiental, de higiene e 
bem estar, e igualmente a incorporação de valor tecnológico e de competência, assim como uma 
melhor abordagem às exigências de organização e gestão que os mercados impõem. 
 
Fomentar-se-á o investimento em cooperação, nomeadamente nas áreas do desenvolvimento 
tecnológico, da qualificação ambiental, da certificação empresarial e, recorrendo, a instrumentos 
de especialização financeira, incentivar-se-á o aumento da dimensão crítica de intervenção. 
 
Destaca-se ainda, no objectivo de competitividade, a importância que se dará ao incremento da 
instalação de novos empresários no sector, através da captação de jovens. De facto, considera-se 
que os jovens empresários são uma mais valia para o sector e podem ter um contributo 
importante para contrariar o abandono agrícola e rural, assim como, em muitos aspectos, são um 
excelente meio de promover a inovação no tecido empresarial agrícola.  
 
Todavia, à luz da experiência anterior e também no sentido da aplicação de recomendações de 
trabalhos de avaliação, será desenhada uma programação inovadora baseada na elaboração de 
um sistema de identificação e apoio à instalação de jovens que disponibilizará, não apenas 
incentivos financeiros ao investimento, mas também ajudas à formação base e especializada, ao 
aconselhamento técnico, ao acompanhamento de gestão, assim como mecanismos facilitadores 
de acesso ao crédito e à terra.  
 
Neste objectivo do PEN é assumida a 1ª orientação estratégica comunitária para o 
desenvolvimento rural relativa à melhoria da competitividade dos sectores agrícola e florestal. Ao 
se privilegiarem as intervenções referentes à qualificação e capacitação dos activos, à inovação e 
transferência do conhecimento e ao desenvolvimento da capacidade empresarial, as prioridades 
nacionais relativas à Sociedade do Conhecimento e desenvolvimento de Ambiente Empresarial 
são também assumidas como elemento central no âmbito da futura política de desenvolvimento 
rural, contribuindo-se para a Estratégia de Lisboa consubstanciada pelo PNACE. A consolidação 
dos valores associados ao aumento da competitividade pressupõe a promoção de um crescimento 
sustentado, objectivo inerente ao QREN, contribuindo as respectivas intervenções também para o 
objectivo da qualificação dos territórios.  

 

2. Eixo II – Melhoria do Ambiente e da paisagem rural 
 
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Agrícola e Rural deve estruturar-se em torno de um 
modelo assente em actividades agrícolas, florestais e de diversificação económica, que 
sejam competitivas, ambientalmente equilibradas e socialmente atractivas.  

Os valores ambientais constituem, neste contexto, um bem público enquanto factores de suporte 
e qualidade de vida e de gestão equilibrada e duradoura dos recursos naturais, mas também um 
valor económico potencial, directamente, enquanto “produtos” ambientais remuneráveis, e 
indirectamente, enquanto geradores de mais valias que se podem incorporar em bens e serviços 
transaccionáveis, servindo de suporte ao desenvolvimento de actividades conexas. 

Definiu-se, por isso, a Gestão sustentável dos Espaços Rurais e dos recursos naturais, 
como segundo objectivo estratégico, que, não obstante estar incorporado a vários níveis da 
programação, é concretizado fundamentalmente através do Eixo II do FEADER. 
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Assumem-se, neste âmbito, cinco áreas prioritárias de actuação:  1 – Gestão dos espaços 
florestais e agro-florestais; 2 - Gestão da Rede Natura 2000; 3- Promoção de modos de produção 
sustentáveis; 4 - Protecção da diversidade genética e de sistemas de alto valor natural e 
paisagístico associados aos sistemas agrícolas; 5 – Promoção da ecoeficiência e redução da 
poluição. 
 

Gestão dos espaços florestais e agro-florestais 
 
No que respeita às florestas, a sua dimensão ambiental relevante confere-lhes um 
enquadramento regulamentar específico no FEADER centrado no Eixo II. No entanto, sendo 
assumido como um sector estratégico nacional, as medidas e acções do Eixo II concorrem 
decisivamente para o reforço da competitividade das fileiras específicas, pelo que é assumido um 
contexto integrado de complementaridade dos apoios para a melhoria do valor económico, 
ambiental e social dos espaços florestais. 
 
O objectivo prioritário da Estratégia Nacional para as Florestas é a melhoria da competitividade 
(qualidade e eficiência) do sector, em áreas e domínios específicos, através de uma gestão activa 
e profissionalizada dos espaços florestais e agro-florestais, que tenha em conta a 
multifuncionalidade da floresta portuguesa. No curto prazo é ainda necessário responder ao 
desafio principal de redução dos riscos, reais e percebidos, que afectam o seu desenvolvimento, 
nomeadamente os relativos aos incêndios e aos agentes bióticos nocivos. 
 
As diferenças do território, em termos de potencialidades e realidades sociais, conduzem a uma 
abordagem seguindo o zonamento face às suas potencialidades lenhosas e suberícolas. Em traços 
gerais, propõe-se um eixo litoral com potencial de produção (lenhosa e/ou suberícola) e eixo 
interior com potencial cinegético, turístico e, de forma geral, maior potencial para produção de 
outros bens e serviços ou funções de conservação e protecção. A identificação das funções 
principais das sub-regiões homogéneas, ao nível dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, 
será o guia para essa diferenciação.  
 
Como princípio geral, serão privilegiadas as intervenções integradas, em alguns casos sob a 
forma de contratos-programa, dando-se prioridade às Zonas de Intervenção Florestal (ZIF). As 
acções serão subordinadas à existência de um Plano de Gestão Florestal e/ou um Plano de Defesa 
contra Incêndios (Municipal ou ZIF), em função do tipo. A constatação de que os 
agentes/beneficiários potenciais assumem tipologias muito diversas regionalmente, leva a uma 
diferenciação de estratégias e de instrumentos para se atingir os produtores e detentores de 
áreas florestais, inclusive recorrendo a outros agentes tradicionalmente não envolvidos no 
desenvolvimento florestal.  
 
Para evitar a pulverização dos apoios e numa óptica de racionalização das intervenções, serão 
definidas áreas mínimas para as intervenções a apoiar ao nível do projecto. Assim, a abordagem 
no Plano Estratégico Nacional, em consonância com a Estratégia Nacional para as Florestas e com 
o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, centra-se nos seguintes vectores: 

• Ordenamento e Reconversão de povoamentos - será dada prioridade à consolidação das 
áreas florestais existentes, num quadro de melhoria do respectivo valor económico, 
promovendo a gestão activa dos povoamentos e a reconversão de espécies abaixo do seu 
potencial produtivo por outras ecologicamente mais adaptadas às estações. As primeiras 
florestações serão dirigidas para as terras agrícolas, tendo como objectivo a consolidação das 
sub-fileiras referidas, assumindo um carácter residual em relação ao tipo de acções a 
privilegiar, dado que não se considera objectivo principal a expansão de áreas florestais. Por 
outro lado, o restabelecimento do potencial produtivo após incêndio ficará subordinado às 
Orientações Estratégicas para a Recuperação de Áreas Ardidas, sendo as taxas de apoio 
substancialmente reduzidas em relação aos níveis do actual quadro, de forma a fomentar a 
adesão aos sistemas de seguros e a melhoria de gestão activa dos povoamentos, excepção 
feita às áreas do domínio do Estado. Assim, prevê-se que estes apoios sejam complementares 
de um sistema de gestão de risco. Deste modo, nas áreas florestais ardidas posteriormente a 
2005, só será apoiada a reflorestação se as mesmas tiverem aderido a esses sistemas. 

• Promover a gestão multifuncional: Será incentivada a instalação de sistemas agro-silvo-
pastoris, de grande valor ecológico e por forma a garantir a complementaridade da produção 
silvícola e das produções agrícolas e/ou pecuárias extensivas. De igual forma, serão apoiados 
investimentos que visem diversificar os rendimentos das explorações numa óptica 
multifuncional, nomeadamente os decorrentes do aproveitamento e valorização de recursos 
naturais ou agro-pastoris associados. A articulação com as actividades desenvolvidas no Eixo 3 
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será promovida no sentido de que as actividades não agrícolas ou florestais, como sejam o 
turismo rural ou os pequenos serviços, será enquadrada pela abordagem do Plano de 
Desenvolvimento Local. Será valorizada a dimensão ambiental dos espaços florestais através 
de investimentos não produtivos, numa óptica de protecção e recuperação de solo e protecção 
do regime hídrico, de património paisagístico e cultural, fruição pelas populações locais e como 
pólo de atracção para o desenvolvimento local de actividades turísticas e de lazer, pedagógicas 
e de educação ambiental, aumentando o seu cariz de utilidade pública. 

• Proteger os Espaços Florestais: visando diminuir os riscos reais e percebidos e a degradação 
dos espaços florestais, serão apoiadas medidas de prevenção adequadas, nomeadamente a 
gestão estratégica de combustíveis e a infra-estruturação destes espaços, na óptica da defesa 
da floresta contra incêndios, em projectos de dimensão superior ou igual a 1000 ha, área que 
se considera a mínima necessária para a eficácia destas medidas. Serão igualmente apoiadas 
medidas de prevenção e controlo para diminuir os riscos de ocorrência de pragas, doenças e 
outros agentes bióticos nocivos, subordinadas a Planos de Intervenção específicos. As acções 
devem ter enquadramento no Programa Nacional de Luta contra o Nemátodo da Madeira do 
Pinheiro (PROLUNP), e no Programa para o declínio do montado  

• Constituir serviços de aconselhamento florestal: reconhecendo o papel que tem vindo a 
ser desempenhado pelas Organizações de Produtores Florestais, conferindo escala e dimensão 
à intervenção nos espaços florestais, criando e transmitindo conhecimento sobre o sector, 
junto dos seus associados, poderá ser apoiada a criação de serviços de 
aconselhamento/extensão florestal,  abrangendo áreas consideradas prioritárias para o sector, 
designadamente acções no âmbito da prevenção e defesa contra incêndios , práticas e modelos 
de gestão florestal, orientação e acompanhamento técnico dos investimentos, acções de 
divulgação e de aplicação de novas tecnologias,  orientação para novos produtos e mercados. 
Por outro lado, propõe-se a utilização, por parte dos proprietários/produtores e suas 
organizações, de serviços técnicos especializados e outros considerados relevantes para o 
desempenho da gestão florestal numa óptica da multifuncionalidade. 

• Modo de produção florestal mais sustentável: as práticas de gestão florestal tradicionais 
não configuram um nível de intensidade agressivo para o ambiente. Identificam-se, no 
entanto, algumas práticas mais agressivas, por exemplo da preparação do terreno ou da 
exploração final: mobilização do solo, aplicação de fertilizantes, utilização de combustíveis e 
lubrificantes nos equipamentos de exploração, perturbação de áreas sensíveis e de refúgios e 
zonas de nidificação da fauna, entre outras. Por outro lado, há que garantir a adopção de 
modelos de silvicultura preventiva dos incêndios florestais e um nível adequado de controlo dos 
agentes bióticos nocivos. Assim pretende-se, mediante a contratação voluntária de um 
conjunto de compromissos de natureza silvo-ambiental, a adopção de modelos de gestão de 
menor impacto, garantes de sustentabilidade e susceptíveis de virem a ser valorizados pelo 
mercado, através da certificação da gestão. Estes pagamentos ficarão condicionados à emissão 
de um certificado emitido por um sistema de certificação da gestão. 

 
 
Gestão da Rede Natura 2000 
 
A Rede Natura, como já se referiu, representa 21% do território continental, estando classificadas 
29 Zonas de Protecção Especial e 60 Sítios. Os ecossistemas agrícolas e florestais constituem um 
importante suporte de biodiversidade e outros valores naturais e paisagísticos, sendo cerca de 
61% da Rede Natura constituída por área agrícola e florestal, donde a sua importância para a 
conservação destes habitats e espécies.  
 
Assim, assume-se como prioridade deste eixo a manutenção de sistema agrícolas e florestais de 
suporte a esses valores de conservação, muitas vezes ameaçados pela perda de rentabilidade dos 
produtos que constituem a sua base económica, em contraponto a uma orientação política de 
imposição de restrições, ou limitações a essas actividades. 
 
No quadro de uma gestão integrada do desenvolvimento rural, as medidas agro-ambientais e 
silvo-ambientais deverão constituir o principal apoio à manutenção dos sistemas agrícolas e 
silvícolas que constituem suporte aos valores “Natura 2000”, compensando perdas resultantes 
para os produtores. 
 
A estratégia de desenvolvimento desses territórios deverá, contudo, passar pela conjugação da 
gestão de diversos instrumentos de política com os outros eixos do FEADER, por exemplo, os 
investimentos não produtivos, a diversificação, a certificação de qualidade dos produtos e outros 
apoios ao investimento, tendo por objectivo não só a gestão, promoção e valorização directa dos 
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valores naturais e paisagísticos em causa, como a incorporação de mais valias deles resultantes 
nos produtos e serviços a eles associados. 
 
Sendo essencial para o sucesso destas intervenções um envolvimento directo dos agentes locais, 
e a definição de uma estratégia local de desenvolvimento integrado em torno de um eixo 
ambiental propõe-se que abordagem seja feita, sempre que a complexidade e escala de valores 
em causa o justifique, através de Intervenções Territoriais Integradas (ITI). 
 
Desta forma será possível assegurar, de maneira mais eficaz, em territórios onde o “ambiente” se 
assume como eixo estruturante de desenvolvimento, a necessária articulação estratégica e 
coerência operacional dos diferentes instrumentos, nomeadamente as medidas agro-ambientais, 
com as restantes medidas de política no quadro da programação. 
 
 
Promoção de modos de produção sustentáveis 
 
Existem na agricultura portuguesa, embora com menor significado do que noutros países 
europeus, práticas e sistemas agrícolas causadores de externalidades ambientais com algum 
significado no que se refere aos seus impactos negativos sobre o nível de bem-estar social. Tais 
externalidades negativas prendem-se, sobretudo, com a erosão acelerada do solo, como 
resultado da prática de determinados sistemas, conjugadas com determinados complexos solo – 
declive – erosividade; o uso de pesticidas em geral, sobretudo daqueles mais tóxicos ou de maior 
persistência no ecossistema; a fertilização do solo em sistemas agrícolas intensivos. 

 
Em boa parte dos casos, a solução técnica para estes problemas ambientais passa pela 
racionalização dos sistemas de cultura, designadamente pela adopção de sistemas de produção 
integrada. Noutros casos, a solução passará por uma conversão para sistemas de produção e 
atitudes “alternativas”, como é o caso da agricultura biológica. A racionalização dos sistemas de 
produção pode, em si mesma, originar poupanças líquidas de custos e, por outro lado, os 
processos de produção ambientalmente compatíveis podem dar origem a produtos diferenciados 
e de qualidade que o mercado pode valorizar. Assim, parte das mudanças necessárias nos 
sistemas de produção poderão, até certo ponto e progressivamente, pagar-se a si próprias. 
 
No entanto, existem dois motivos principais que justificam manter, com modificações, o actual 
sistema de incentivos à adopção de práticas agrícolas eco-compatíveis. Esses dois motivos são: 
risco e possibilidade de perdas reais durante os primeiros anos após a adopção; inovações 
ambientais que dificilmente se pagarão a si próprias. 

  
Estes apoios justificam-se para além das obrigações hoje já impostas, como: (i) as Boas 
Condições Agrícolas e Ambientais; (ii) as obrigações aplicáveis decorrentes da condicionalidade, 
impostas pela regulamentação comunitária; (iii) a regulamentação nacional pertinente e regras 
de aplicação de produtos fitofarmaceuticos e fertilizantes.  
 
Como produções abrangidas por um regime de qualidade comunitário “Modo de Produção 
Biológico” (MPB) ou por um previsível regime de qualidade nacional “Modo de Produção 
Integrado” (MPRODI), estes modos de produção serão também apoiados pelo Eixo 1, de forma 
articulada. Os sistemas de gestão florestal sustentáveis certificados deverão ser igualmente 
tratados nesta perspectiva, mas num contexto “não alimentar”. 
 
O Eixo 2 apoiará a reconversão produtiva dos sistemas convencionais para estes modos de 
produção, enquanto ao Eixo 1 ficará reservado o apoio à integração no mercado, na perspectiva 
do apoio aos produtores. 
 
A certificação de qualidade dos produtos, realizada por organismos independentes de controlo e 
certificação, devidamente reconhecidos pela entidade competente, deverá assumir-se como um 
factor estruturante deste sistema. Os custos de certificação devem ser suportados pelo valor da 
ajuda prevista para o efeito no Eixo 1. 
 
Com estas medida visa-se promover formas de exploração das terras agrícolas, florestais e agro-
florestais compatíveis com a protecção e a melhoria dos recursos naturais, da paisagem e das 
suas características, podendo os produtos certificados gerar mais-valias económicas.  
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Protecção da diversidade genética e sistemas de alto valor natural e 
paisagístico associados aos sistemas agrícolas 
 
Entre as condições que levaram a uma adaptação bem sucedida dos sistemas de produção 
tradicionais às condições ecológicas locais, conta-se o desenvolvimento, ao longo do tempo, de 
determinadas variedades de plantas e raças de animais que, embora menos produtivas do que 
aquelas que resultam do melhoramento genético, são mais capazes de tirar partido das condições 
ecológicas locais na ausência de elevados consumos de inputs externos (adubos, pesticidas, 
alimentos compostos) desempenhando, por outro lado, um papel importante na gestão dos 
recursos naturais.  
 
Muitas destas variedades e raças apresentam um reduzido valor económico de curto prazo, do 
ponto de vista do agricultor, ou porque existem substitutos provenientes do melhoramento 
genético ou porque os sistemas tradicionais a eles associados se encontram em processo de 
marginalização económica.  
 
O património genético é um bem público; o mercado permite capturar apenas uma pequena parte 
dos benefícios económicos que resultam da opção de conservação. 
 
Torna-se assim necessário incentivar a criação de mais-valia de médio-longo prazo para os 
agricultores e simultaneamente assegurar a manutenção de um rico e diversificado património 
genético através de um sistema de incentivos à conservação das raças e variedades locais. 
 
Por outro lado, algumas paisagens ou atributos paisagísticos apresentam também um significado 
cultural, fruto de uma interacção permanente entre o homem e o espaço. Tal significado cultural 
pode ter uma escala local, regional, nacional, ou mesmo internacional. 
 
Justifica-se, assim, uma intervenção na preservação dos atributos paisagísticos característicos de 
espaços rurais dotados de um elevado valor cultural. Por razões de simplificação processual e de 
forma a potenciar o apoio a estes sistemas, o mecanismo de intervenção poderá actuar de forma 
complementar às indemnizações compensatórias.  
 
 
Promoção da ecoeficiência e redução da poluição 
 
Esta prioridade é necessária e deverá basear as medidas que levem à criação de mecanismos de 
resposta a situações específicas de pressão sobre recursos fundamentais, destacando-se a água 
no contexto das zonas vulneráveis de nitratos; a gestão de efluentes pecuários, agrícolas ou 
agro-industriais; a redução de emissões de gases com efeito de estufa. 
 
Neste âmbito é importante a articulação coerente de acções do eixo I e II do FEADER, em 
complemento com a intervenção dos fundos estruturais, nomeadamente através do Plano 
Nacional de Efluentes Agrícolas e Pecuários (em preparação), bem como com a política de 
condicionalidade da PAC. 
 
Trata-se de conjugar a condicionalidade dos incentivos ao investimento privado, com o apoio à 
implantação de boas práticas, o reordenamento territorial de actividades económicas e a 
construção de sistemas individuais e colectivos de protecção, prevenção, monitorização e 
resposta às ameaças identificadas. 
 
 
 

3. Eixo III – Qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação 
da economia rural 

 
As zonas rurais apresentam, actualmente, uma frágil sustentabilidade económica e social. Elas 
são, contudo, um território de oportunidades quer porque podem e devem continuar a ser a base 
para a fixação de actividades económicas portadoras de riqueza, quer pelo seu atractivo como 
local para viver e trabalhar, quer, ainda, pelo papel que têm na preservação dos recursos 
naturais e paisagens de grande valor. 
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O Plano Estratégico Nacional reflecte esta abordagem duma forma directa ao nível do Objectivo 
Estratégico para o Eixo 3, “Revitalização económica e social das zonas rurais”, mas 
complementada e sustentada com os restantes objectivos. 
 
Este objectivo, em particular, centra-se: na melhoria da atractividade das zonas rurais através da 
melhoria de condições para a qualidade de vida das populações rurais; na promoção da 
diversificação da economia e da criação de oportunidades de emprego, acompanhada de 
aquisição de capacidades por parte das populações locais. Integra um novo conceito de ruralidade 
em que a agricultura é, assumidamente, apenas uma das componentes. 
 
A revitalização económica e social das zonas rurais é, pela sua natureza e dimensão, um 
objectivo a partilhar pela política de desenvolvimento regional e pela política de desenvolvimento 
rural, no âmbito das respectivas áreas de intervenção. Para isso serão estabelecidos critérios 
claros que permitirão identificar a fronteira dos diferentes fundos, quando tal se justifique. 
 
As prioridades de intervenção do FEADER no âmbito da promoção da melhoria da qualidade de 
vida são por um lado, a conservação e valorização de valores do património rural e natural e por 
outro, a implementação de serviços básicos dirigidos a grupos alvo da população rural. 
No caso do património rural, está em causa a recuperação de valores patrimoniais tradicionais 
materiais e imateriais que possam beneficiar a população rural pelo uso directo ou pelo valor de 
atractividade que possam gerar no exterior, quando inseridos em estratégias de dinamização 
local.  
 
A promoção da diversificação da economia e do emprego é desejável nos territórios rurais dada a 
sua dependência do emprego gerado pelas actividades agro-florestais e pela administração 
pública face ao que se verifica nos restantes territórios. A intervenção do FEADER neste eixo tem 
como prioridade esta diversificação, procurando orientá-la para o aproveitamento de 
potencialidades endógenas e para a incorporação de novos factores tecnológicos e/ou 
organizacionais.  
 
O Eixo 3 será aplicado nas zonas rurais, preferencialmente segundo a abordagem LEADER ou 
outras parcerias público-privadas, através de estratégias de desenvolvimento local, assentes em 
diagnósticos fundamentados que reflictam as potencialidades e necessidades dos territórios, 
materializadas nos Planos de Desenvolvimento Local (PDL) ou outras Intervenções Territoriais 
Integradas, e em coerência e integração com os objectivos estratégicos nacionais.  

 

 

4. Eixo IV – Abordagem Leader 
 
A melhoria da governança dos territórios rurais em conjunto com o aproveitamento das 
potencialidades endógenas neles existentes é factor essencial à sua sustentabilidade futura. 

O incentivo a uma abordagem de desenvolvimento do tipo bottom-up, participada pelos actores 
públicos e privados, promove a criação e sediação de competências em zonas de maior carência, 
e cria as condições para uma melhor resposta das medidas de política às necessidades e 
potencialidades da população e dos agentes socio-económicos que vivem nestes territórios. 

A implementação deste tipo de abordagem será realizada através de um convite público, para 
apresentação de Parcerias Locais (GAL) e respectivos Planos de Desenvolvimento Local (PDL) 
para o território que identifiquem como sua área de intervenção. 

 
Este convite público será acompanhado de um caderno de especificações a cumprir pelas 
candidaturas, relativas ao território, à parceria e à forma e conteúdo a que deverá obedecer o 
Plano de Desenvolvimento Local. 

Relativamente às áreas de intervenção alvo de abordagem LEADER, considera-se que as 
prioridades de diversificação económica e melhoria da qualidade de vida das zonas rurais terão, 
em regra, uma aplicação mais eficaz e coerente se enquadradas por uma estratégia local, pelo 
que serão os GAL responsáveis pelo essencial da execução do Eixo III. 
 
No que diz respeito às prioridades definidas para a competitividade e para a gestão do território e 
espaço rural, a intervenção dos GAL será mais limitada no âmbito da estratégia definida, 
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podendo, contudo, justificar-se alguma intervenção em situações cujo domínio seja de âmbito 
eminentemente local. 
 
No âmbito das estratégias de desenvolvimento local propostas e face às áreas de intervenção 
privilegiadas pelos GAL, deverão ser identificadas as prioridades para a cooperação Interterritorial 
e Transnacional que deverá contribuir para aumentar o valor acrescentado das intervenções 
locais através da partilha de conhecimento e experiências de intervenção. 
 
A promoção da melhoria de competências dos agentes locais de desenvolvimento e a Animação 
do Território será assegurada através do apoio à capacitação das estruturas técnicas dos GAL e 
às necessárias actividades de informação e divulgação enquanto input para a definição e 
reavaliação da estratégia, e output para a sua dinamização junto do público-alvo e da população 
em geral. 
 
 
 

5. Objectivos Transversais 
 

5.1. Objectivo Estratégico reforço da coesão territorial e social 
A coesão territorial e social é um objectivo transversal às prioridades nacionais, não se 
traduzindo, necessariamente, em medidas explícitas no âmbito da política de desenvolvimento 
rural, mas sendo antes de mais uma “obrigatoriedade” transversal à programação. Assim, será na 
elaboração em concreto das medidas relativas a cada um dos outros objectivos que se deverá 
encontrar as acções adequadas. 

A sua materialização poderá passar pela discriminação positiva dos territórios mais frágeis, sem 
sustentabilidade endógena económica e social, através da adequação dos instrumentos da 
programação, sempre que possível; através de estratégias de intervenção integrada de base 
territorial orientadas para determinados territórios; maximizando as sinergias entre a malha 
urbana regional e os territórios rurais; através da articulação coerente dos instrumentos de 
política regional e rural; promovendo a mobilização dos agentes locais na definição e na gestão 
do processo de desenvolvimento endógeno; através do aprofundamento e reorientação das 
experiências de desenvolvimento local, nomeadamente no âmbito da nova abordagem LEADER. 
 
 

5.2. Objectivo Estratégico promoção da eficácia da intervenção 
dos agentes públicos, privados e associativos na gestão do 

desenvolvimento rural 
 

Trata-se igualmente de um objectivo transversal a toda a programação, que pretende dar 
resposta a objectivos nacionais fixados, nomeadamente no PNACE, no PRACE e no Plano 
Tecnológico, visando, no contexto desta programação, a criação das condições que permitam 
ultrapassar estrangulamentos à eficácia das entidades e agentes que actuam ao nível do 
desenvolvimento rural.  

Pretende-se incentivar uma nova filosofia e modelos de actuação simplificados, passando 
por uma qualificação adequada de todos os intervenientes e pela generalização do 
recurso às novas tecnologias, garantindo maior transparência. 

Procura-se contribuir, em particular, para uma alteração profunda de comportamentos das 
entidades, complementando outras políticas e acções de intervenção de carácter transversal, 
pressupondo a criação de um modelo de gestão eficaz e transparente, sustentado num sistema 
de informação aberto.  

Pretende-se promover a identificação de boas práticas transferíveis, a constituição de 
parcerias, a indução à criação de projectos de cooperação e a aquisição de competências, para 
o que a constituição da rede rural nacional será importante ao nível do acompanhamento, 
avaliação e partilha de boas práticas das acções a implementar. 

Tem associadas indirectamente todas as orientações estratégicas comunitárias, contribuindo 
directamente para o objectivo do QREN referente a uma governança eficiente. 
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Em particular, procurar-se-á desenvolver competências e qualificar os agentes de 
desenvolvimento rural; reorientar a intervenção das entidades para a satisfação do utilizador, 
potenciando a integração das novas tecnologias na gestão; a criação de um modelo de gestão 
eficaz e transparente; disponibilizar a troca de informação, competências e boas práticas entre 
agentes de desenvolvimento rural; induzir valor acrescentado aos projectos, reunindo 
competências e recursos, através do incentivo às práticas de cooperação. 

 

6. Objectivos prioritários e metas  
No âmbito da concepção do plano estratégico nacional, está prevista uma primeira fase em que 
são definidos os indicadores de impacto associados às prioridades em cada um dos eixos, 
podendo não ser referidas metas quando não seja possível quantificar. Numa segunda fase, 
quando apresentação dos programas, o plano estratégico será adaptado, utilizando todos os 
indicadores relevantes e metas quantificadas com base na avaliação ex-ante. 

 
 

 Indicador  Valor inicial 
2007 

(estimativa) 

Meta 

2013 

      

 1 Variação anual do VAB do sector agro-florestal    

 
2 Variação anual do VAB agrícola / UTA    

 
3 Saldo da balança comercial (106 euros)    

 
4 Peso dos jovens no total empresários agrícolas (% 

empresários < 35 anos no total) 
   

 
5a Variação anual do valor de vendas de DOP (mil euros)    

 
5b Valor das vendas em agricultura biológica     

 
5c Área florestal certificada (ha)    

Eixo 
I 

 
6 Variação anual do VAB/SAU     

 

Objectivo   Contribuição para o 
indicador 

    

 1  

 2  

Melhoria da competitividade das fileiras nos sectores do vinho, horto-
frutícolas, azeite e floresta 

 3  

 1  

 2  

Melhoria da competitividade das empresas do sector agro-florestal  

 3  

Incentivo à instalação de jovens agricultores e continuidade na 
actividade 

 4  

Valorização dos produtos de qualidade agrícolas e florestais  5  

Incentivo ao desenvolvimento de novos produtos, processos e  1  
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tecnologias 
 2  

Melhoria da formação profissional e desenvolvimento de serviços, 
capacitando os activos para o desempenho das suas actividades 

 2  

Aumento da área regada e eficácia no uso da água  6  

 
 

 
 Indicador  Valor inicial 2007 

(estimativa) 
Meta 2013 

      

 7 Peso da SAU das Zonas Desfavorecidas na SAU total    

 
8 Peso SAU culturas em modo de produção integrada e agricultura 

biológica no total da SAU 
   

 
9 N.º de espécies domésticas ameaçadas 

e efectivos 

   

 
10 SAU em sistemas de alto valor natural (106 euro)    

 
11 % área florestal ardida no total área florestal    

 
12 Variação do VAB florestal    

 
13 Área florestal certificada    

 
14 Melhoria da qualidade das águas subterrâneas (concentração de 

nitratos – estações com subida ou subida significativa em % do 
total estações) 

   

Eixo 
II 

 
15 Redução da emissão de gases com efeito de estufa sectorial 

(MtCO2) 
   

 

Objectivo   Contribuição para o 
indicador 

    

Preservação da actividade agrícola e florestal nas zonas desfavorecidas   7  

Incentivo à opção por modos de produção sustentáveis no âmbito da 
actividade agrícola e florestal 

 8  

 9  Protecção da diversidade genética e de sistemas de alto valor natural e 
paisagístico, associados aos sistemas de produção agrícola e florestal 

 10  

 11  

 12  

Melhorar a sustentabilidade dos povoamentos florestais 

 13  

 14  Promoção da ecoeficiência e redução da poluição 

 15  
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 Indicador  Valor inicial Meta 2013 

      

 16 Evolução do índice PIB real per capita (Lisboa =1) nas zonas rurais    

 
17 Evolução do índice de desenvolvimento económico e social nas 

zonas rurais 
   

 
18 Emprego em meio rural noutros sectores fora da agricultura (n.º )    

 
19 Peso do emprego no sector primário no total do emprego    

Eixo 
III 

 
20 Variação anual do VAB não agrícola nas zonas rurais    

 
 

Objectivo   Contribuição para o 
indicador 

    

16  Promover a melhoria da qualidade de vida das zonas rurais  

17  

18  

19  

Promover a diversificação da economia e do emprego em meio rural  

20  

 
 
 
 

 
 Indicador  Valor inicial Meta 2013 

      Eixo 
IV 

 21 Peso da despesa pública do fundo gerida por parcerias locais no 
total despesa pública 

   

 
 

Objectivo   Contribuição para o 
indicador 

    

Promover o desenvolvimento local das zonas rurais através da 
abordagem Leader sustentada por parcerias público-privadas 

 21  

 
 
 
 
 

IV. Arquitectura de Programação 
 

1. Identificação dos programas 
 
Internamente, a avaliação das experiências actual e passadas, tem vindo a consolidar, de forma 
largamente consensual, a necessidade de reforçar alguns princípios de gestão, nomeadamente: 
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• Uma maior Concentração de recursos no apoio em sectores e medidas estratégicos para 
o desenvolvimento económico e social do País e, em particular, do espaço rural. 

• Maior selectividade ao nível dos projectos e agentes a apoiar, garantindo uma 
optimização da afectação de recursos públicos, procurando maximizar a reprodutividade 
dos investimentos e a alavancagem de meios privados a eles associados. 

• Eficácia acrescida na gestão dos programas e medidas através de uma melhor definição 
e orientação para objectivos, uma efectiva simplificação de modelos e processos de 
gestão e controlo e um maior dinamismo na integração dos resultados do 
acompanhamento e avaliação. 

Impõe-se, assim, a adopção de um modelo/arquitectura de gestão que garanta, ao nível da 
execução, todos os objectivos e princípios anteriormente enunciados e que deverá, em traços 
fundamentais, incorporar as seguintes características: 

 

Três programas regionais e um programa para a Rede Rural Nacional 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Rural será constituído por três Programas Regionais, 
correspondentes a três Autoridades de Gestão, coincidindo o seu âmbito territorial de aplicação, 
respectivamente, ao Território Continental, à Região Autónoma dos Açores e à Região Autónoma 
da Madeira. 

Desta forma, às autonomias regionais da Madeira e dos Açores é garantido o interface directo 
entre a gestão operacional dos programas e o poder político. 

Por outro lado, ao nível do Continente, a existência de um único programa justifica-se com base 
nos seguintes factos: 

• Uma gestão integrada do desenvolvimento rural, permitindo assegurar uma melhor 
coerência das políticas e das intervenções operacionais, a maximização da flexibilidade ao 
nível da gestão financeira e uma maior eficácia na interlocução com a Comissão Europeia. 

• Possibilidade, através da criação de Organismos Intermédios e correspondente delegação 
de competências de gestão, de manter centros de decisão desconcentrados, quer do 
ponto de vista regional, quer do ponto de vista de núcleos específicos de competências, 
sempre que tal seja entendido como desejável. 

• Maior eficácia operacional e administrativa na medida em que este modelo permite 
desconcentrar o que for julgado pertinente, sem obrigar a desconcentrar o que tiver 
vantagem em estar centralizado por razões de custo, de racionalidade operacional ou de 
lógica funcional. 

 
A implementação de um programa específico para a Rede Rural Nacional para o desenvolvimento 
rural, decorre da própria regulamentação, considerando que o seu financiamento só poderá ser 
garantido através da criação de um Programa específico para o efeito, uma vez que se propõem 3 
programas regionais. 

 

 

2. Programação financeira indicativa por programa 

 
Quadro 4 

 

Programas D Rural Chave de repartição 

Continente 89,6% 

Açores 7,0% 

Madeira 3,1% 

Rede Rural Nacional 0,3% 

Total Portugal 100% 
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3. Objectivo convergência 

 

Quadro 5 

Programa Regiões Convergência 
(incluindo regiões 
phasing-out) 

Outras regiões (incluindo 
phasing-in para o 
Objectivo 
Competitividade) 

Continente Excepto Grande Lisboa e 
Algarve 

Grande Lisboa e Algarve 

Açores Açores  

Madeira  Madeira 

Rede Rural Nacional   

Total Portugal   

 

 

V. Consistência interna e externa do PEN 
 

1. Consistência Interna  
 
A Estratégia Nacional assegura uma consistência interna adequada através da metodologia 
seguinte: 
 

a) A centragem da 1ª prioridade na Competitividade entendida não apenas no 
desenvolvimento empresarial mas igualmente na capacidade de, pela optimização das 
suas especificidades e valores naturais, e da valorização dos aspectos multifuncionais, 
tornar os territórios mais competitivos. 

b) A abordagem integrada no âmbito de planos de investimento, tangível ou intangível, 
coordenados entre explorações agrícolas e empresas a jusante, no quadro das Fileiras 
Estratégicas. 

c) A intervenção no espaço florestal e agro-florestal de forma integrada através de 
operações que possibilitem optimizar as diferentes funções da floresta, seja pela via de 
contratos-programa, seja pela via de privilégio atribuída às Zonas de Intervenção 
Florestal com planos de ordenamento, gestão e protecção. 

d) A opção pela utilização das medidas de carácter agro-ambiental como efectivo 
instrumento de valorização de serviços ambientais e de exploração sustentável das 
externalidades positivas, associado à aproximação que se faz dos modos de produção 
diferenciados à competitividade de mercado. 

e) A abordagem LEADER que se utiliza para maximizar a integração de intervenções no 
domínio da gestão do espaço rural e da diversificação da economia rural em áreas locais. 

f) A opção pela intervenção de alguns medidas de protecção e incremento da biodiversidade 
e ou de preservação de valores paisagísticos em termos de Intervenções Territoriais 
Integradas atribuindo-lhes, assim, maior consistência, optimização da gestão e segurança 
de efeitos.  

 

2. Consistência Externa 
 

2.1. Coerência com as prioridades comunitárias e nacionais 
Os objectivos estratégicos e operacionais propostos para o Desenvolvimento Rural decorrem e 
integram-se de forma coerente e complementar na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
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Sustentável 2005-2015 (ENDS) e respectivo Plano de Implementação da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (PIENDS), bem como nos principais instrumentos que o 
suportam, em particular o Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN), o 
Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego 2005-2008 (PNACE), o Plano 
Tecnológico Nacional.  

É igualmente garantida a coerência com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), a Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), o Plano Nacional de Defesa  da 
Floresta contra os Incêndios (PNDFCI), o Plano Sectorial para a Rede Natura (PSRN) e a 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB). 

Na definição dos objectivos, medidas e acções, quer da ENDS, quer do QREN, do PNACE ou do 
Plano Tecnológico (PT), está subjacente a coerência com as orientações e políticas comunitárias, 
em particular as Estratégias de Lisboa e de Gotenburgo, garantindo-se, assim, a coerência global 
entre os diversos instrumentos da intervenção pública nacional e comunitária. 

 

 

 
 
 
 

 E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando áreas chave como o aumento da competitividade, o ambiente, a 
diversificação rural, o suporte à inovação nas cadeias agro-alimentares, o investimento na 
sociedade de informação e desenvolvimento das TIC, a transferência de conhecimento e a 
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governança, cria-se valor acrescentado na aplicação da intervenção da política de 
desenvolvimento rural. Através da utilização de abordagens integradas, potenciam-se as sinergias 
entre os vários domínios de actuação. 

Os objectivos estratégicos definidos concorrem para a salvaguarda da sustentabilidade do mundo 
rural, criando novas oportunidades e perspectivas duráveis de emprego e de crescimento. Ao 
privilegiar o encorajamento à inovação e empreendedorismo, a qualidade, mas também a 
eficiência na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a aproximação da 
I&D ao meio rural, visam-se estes objectivos, tal como a gestão dos recursos naturais através da 
valorização de áreas como a ambiental e a diversificação pode induzir potenciais fontes de 
rendimento e emprego. A abordagem LEADER pode neste âmbito ter um papel relevante na 
criação de emprego, melhoria dos rendimentos, promoção de igualdade de oportunidades e 
suporte à diversificação, induzindo assim à inovação e empreendedorismo. 

As articulações existentes por eixo de actuação do desenvolvimento rural com outras estratégias 
e/ou planos de acção, encontram-se explicitadas no quadro seguinte: 

 

Quadro 8 

 

Eixo Tipologia de Medidas Estratégias
/Planos 

Observações 

    

Eixo I Modernização e capacitação das empresas; 
cooperação empresarial, projectos de 
impacto relevante, instalação de jovens 
agricultores, criação e desenvolvimento de 
novos instrumentos financeiros, 
diferenciação e valorização de produtos de 
qualidade, promoção da inovação, 
informação e formação profissional, 
serviços de aconselhamento e de gestão 

OECDR 

PNACE 

PT 

QREN 

ENDS 

PNPOT 

Na definição das 
prioridades e tipologia de 
intervenções estão a ser 
estabelecidas as 
demarcações com os 
outros fundos, 
nomeadamente com o 
FSE, FEDER, Fundo de 
Coesão 

    

Medidas Agro-Ambientais e silvo-
ambientais, tratamento de efluentes, 
valorização de resíduos 

OECDR 

ENDS 

ENF 

PSRN 

ENCNB 

Estão a ser estabelecidas 
as necessárias 
articulações com o 
MAOTDR, sendo 
identificadas as 
demarcações na área 
ambiental 

Eixo II 

Ordenamento e reconversão de 
povoamentos florestais, gestão 
multifuncional, prevenção contra incêndios 
e agentes bióticos, recuperação de áreas 
ardidas 

OECDR 

ENDS 

PNPOT 

ENF, PNDFCI 

Estão a ser estabelecidas 
as necessárias 
articulações com o 
MAOTDR, sendo 
identificadas as 
demarcações na 
componente de 
ordenamento do território 

    

Eixo III Serviços básicos, recuperação de aldeias, 
valorização e conservação do património 
rural, desenvolvimento de actividades 
turísticas e de lazer, criação e 
modernização de microempresas 

OECDR 

ENDS 

QREN 

 

Na definição das 
prioridades e tipologia de 
intervenções estão a ser 
estabelecidas as 
demarcações com outros 
fundos, nomeadamente 
com o FEDER e Fundo de 
Coesão, tendo sido 
estabelecida a articulação 
necessária na área do 
turismo 
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2.2. Coerência com as medidas do 1º pilar da PAC 
 

Na definição da tipologia de intervenções a efectuar no âmbito do desenvolvimento rural, serão 
considerados os efeitos cumulativos e as potenciais articulações com as actuais políticas de 
mercados ao nível dos seguintes aspectos: 

• Políticas de mercado – considera-se como princípio base a integração das potenciais 
sinergias com as medidas de desenvolvimento rural, nomeadamente ao nível das 
medidas de promoção e comercialização de produtos, e na gestão de riscos; são 
considerados os efeitos das medidas decorrentes da política de reforma das OCM’s; 

• Regime do Pagamento Único (RPU) e medidas no POSEIMA –é assumida a adequada 
articulação e a consideração do potencial efeito cumulativo entre efeitos de rendimento 
do RPU, medidas agro-ambientais, Indemnizações Compensatórias e outras medidas no 
âmbito do POSEIMA; 

• Limiares de garantia e direitos de produção – na análise da estrutura de 
desenvolvimento potencial dos sectores e das empresas, foram considerados os 
condicionalismos no âmbito dos direitos de produção; 

• Condicionalidade – foi assumido o pressuposto da aplicação da condicionalidade como 
base regulamentar nos programas de desenvolvimento rural. 

 

3. Complementaridade com outros Fundos Comunitários 

 

A concretização das prioridades estratégicas da política de desenvolvimento rural para 2007-2013 
requer a articulação do FEADER com os outros instrumentos de política comunitários, em função 
do princípio base dos programas mono-fundo. 

Princípio de demarcação 

Na definição das intervenções dos 3 Programas Regionais de Desenvolvimento Rural haverá lugar 
à identificação da demarcação entre o FEADER e os outros Fundos Estruturais, com relevo para o 
FSE, FEDER, Ambiente e Fundo de Coesão, assumindo-se os seguintes princípios de demarcação: 

• Território 

• Natureza do investimento 

• Natureza dos promotores 

• Dimensão do investimento 

 

Mecanismos de coordenação 

O desenvolvimento do processo de articulação está previsto através de Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 25/2006, cabendo ao orgão técnico de coordenação e monitorização estratégica do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) assegurar para além da coerência das 
intervenções no cumprimento da estratégia de desenvolvimento definida e em prossecução das 
metas estabelecidas, a devida articulação com os instrumentos de programação que venham a 
ser estabelecidos no âmbito do FEADER. 

Neste sentido, o FEADER encontra-se representado nos grupos de trabalho no âmbito do QREN. 
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VI. Rede Rural Nacional 
 

1. Configuração e alocação financeira 
 

Propõe-se a criação de um Programa Específico para a Rede Rural Nacional, de acordo com 
o artigo 66 (3) do regulamento n.º 1698/2005. 

A respectiva alocação financeira indicativa será de... 

 

Propõe-se para a Rede Rural Nacional uma configuração ampla, pretendendo-se que seja uma 
rede de todos os eixos e para todos os actores do desenvolvimento rural, com um leque 
alargado das parcerias e das entidades a envolver no trabalho da rede. 

O âmbito de intervenção da rede poderá abranger um conjunto variado de áreas de intervenção, 
nomeadamente: 

 troca de experiências e saber fazer - boas práticas (sistematização, divulgação, 
disseminação); 

 assistência técnica para a cooperação interterritorial e transnacional; 

 qualificação e formação; 

 informação e promoção (entre as diferentes redes e actores); 

 apoio à implementação e avaliação da política de desenvolvimento rural, 

 

e integrar valências de um observatório das zonas rurais para produção de um conjunto de 
conhecimento aos mais variados níveis, indispensáveis para estruturar análises e opções 
estratégicas paras as políticas ao nível rural. Aspecto particularmente importante tem que ver 
com a avaliação das intervenções no âmbito do futuro PDR. 

As actividades a desenvolver pela rede constituem a base do plano de acção a desenvolver pela 
Autoridade de Gestão do Programa Específico e neste âmbito, elegíveis para 
cofinanciamento. 

Em termos de operacionalização, propõe-se como estrutura da rede a existência uma célula de 
animação central de coordenação, constituída por uma equipa técnica pluridisciplinar, a 
funcionar sob tutela do Ministério da Agricultura e pólos regionais de base NUT II. Em torno 
destes “nós” da rede seriam organizadas as sub-redes regionais, estruturando-se em torno da 
célula central os parceiros de expressão nacional. Pretende-se uma rede multidisciplinar, 
descentralizada, com necessidades e competências diversificadas. 

A rede terá uma expressão alargada a todas as áreas de desenvolvimento rural, resultando um 
vasto universo de entidades que potencialmente poderão participar, nomeadamente: 

• Grupos de Acção Local, associações de agricultores e produtores florestais, 
associações de jovens agricultores, agrupamentos de produtores, cooperativas 
agrícolas e florestais, associações de produtores de produtos qualificados, peritos, 
entidades relacionadas com a Rede Natura 2000, organizações não 
governamentais na área do ambiente; 

• Departamentos ministeriais, autarquias locais, universidades, centros de 
investigação; 

• Câmaras de comércio e industriais ou outras entidades semelhantes que 
desenvolvem as suas actividades no meio rural, organizações protectoras da 
paisagem e do ambiente, associações culturais e patrimoniais, entidades 
relacionadas com o turismo e outras. 
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Anexo 1 – Delimitação da Ruralidade no Continente 
Português (mapa 4) 
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Mapa base metodologia OCDE adaptada: 

Classifica as NUT III em Predominantemente Urbanas (menos de 15% da pop. reside em 
freguesias com densidade demográfica <150 hab/km2), Significativamente Rurais 
(=Intermédias) (entre 15 e 50% da pop. reside em freguesias com densidade demográfica <150 
hab/km2) e Predominantemente Rurais (mais de 50% da pop. reside em freguesias com 
densidade demográfica < 150 hab/km2); 

Adaptação realizada: 
- Todas as freguesias com aglomerado > 15000 habitantes em zonas intermédias transitam 

para as predominantemente urbanas; 
- Todas as freguesias em zona intermédia e não desfavorecida em cujos concelhos a 

população empregada na agricultura < 10% da população empregada total transitam para 
predominantemente urbanas; 

- Todas as freguesias classificadas em zonas predominantemente urbanas e que são 
desfavorecidas passam a integrar a zona intermédia; 

- Desagregação da zona predominantemente urbana em urbana e periurbana (considera-se 
zona urbana o conjunto das freguesias com densidade demográfica superior a 500 hab/Km2; 
as restantes constituem a zona periurbana). 

- Agregação da zona Intermédia e Predominantemente Rural em zona Rural; 
- As freguesias em zona rural que pertencem a aglomerados com mais de 15 000 habitantes 

são classificadas como urbanas/periurbanas. 
 
 

Territórios Rurais (TR) 

O Continente rural é um território extenso ocupando 86% da área total do Continente, situado 
integralmente em regiões objectivo convergência. A sua densidade económica e populacional é 
fraca, com um decréscimo da população residente de 1,4% entre 1990 e 2000. O nível de vida da 
população, traduzido em PIB per capita, não chega a metade do verificado na capital do país, 
mas o índice de desenvolvimento social atinge níveis próximos dos territórios mais desenvolvidos, 
consequência do investimento realizado nas últimas décadas na melhoria da qualidade de vida da 
população, e na diminuição do seu isolamento, nomeadamente através da infra-estruturas 
viárias. 

O seu património é predominantemente cultural e paisagístico, com grande diversificação de 
condições naturais, às quais o homem procura responder pela adaptação das suas actividades, 
nomeadamente as agrícolas e florestais, estando a maior parte da paisagem humanizada. A 
agricultura e a floresta ocupam 71% da área deste território. Da superfície agrícola utilizada, que 
se encontra quase totalmente em zona desfavorecida, 72% é ocupada por culturas agrícolas 
estremes e a restante parte por sistemas agro-florestais.  

 
Territórios Periurbanos (TPU) e Territórios Urbanos (TU) 

As zonas periurbanas e urbanas representam no conjunto 14% do território do Continente. 
Constituem uma faixa quase contínua junto ao mar, de Setúbal a Braga, e integram grande parte 
do litoral algarvio. No interior existem algumas manchas associadas a cidades intermédias. Os 
territórios periurbanos são os que evidenciaram maior crescimento populacional na década de 90, 
com um aumento de 10,8%. Têm uma densidade populacional e económica bastante acima da 
verificada nas zonas rurais intermédias mas representam respectivamente 15% e 23% da 
verificada nas zonas urbanas. O nível de vida é superior ao dos territórios rurais, representando 
52% do registado na capital. A agricultura e a floresta ocupam 61% do território. 

As zonas urbanas concentram-se essencialmente em três manchas polarizadas por Lisboa, Porto 
e Braga. É neste território que vive metade da população do país (54%), com evolução crescente 
(8,2%), embora a ritmo menos intenso do que o verificado nas periurbanas. Apesar da maior 
densidade económica, continua a ser um território de contrastes em que a riqueza por habitante 
se situa em 65% da verificada na capital. O património construído é denso, associado à presença 
das maiores cidades, no entanto a paisagem agro-florestal, ainda ocupa cerca de 60% da 
superfície. 
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Anexo 2 – Produtividade Agrícola 
 

 

Mapa 5 - Produtividade média das explorações agrícolas 
em cada concelho, medida pela Margem Bruta sem 
ajudas, face à média para o continente. 

 
Na região Norte situa-se essencialmente abaixo da 
média nacional, constituindo excepção a zona do Douro 
e a bacia leiteira de EDM. 
Na região Centro é significativamente baixa, com a 
maioria dos concelhos abaixo de metade da média. 
Em LVT e no Alentejo na grande maioria dos concelhos 
situa-se acima da média nacional e em significativa 
mancha acima do índice 1,5. No Algarve, a situação é 
muito diferenciada, embora na maioria nos concelhos se 
situe abaixo da média nacional. 

 

 

 

 

 

 
Mapa 6 - Produtividade da terra em cada concelho, medida pela 
Margem Bruta/ha SAU face à média para o continente 
 
Evidencia um padrão de transição quase contínuo entre o litoral 
com níveis acima da média e o interior com níveis abaixo da 
média. 
A situação abaixo de 50% da média é generalizada no Alentejo, 
existindo poucos concelhos onde se aproxima dela. 
No Algarve, a situação é muito diferenciada, existindo no entanto 
vários concelhos que superam o índice médio nacional. 

 
 

 

 

 

 

 
Mapa 7 - Competitividade do trabalho agrícola medida pela 
Margem Bruta sem ajudas/UTA face à remuneração média 
nacional (SMN) 
 
É significativamente variável nos Territórios Rurais 
Na maioria dos concelhos do Centro e Norte é inferior a 50% 
do SMN, embora em TM existam alguns concelhos onde situa 
entre 50% e 75%. No Oeste, na Lezíria do Tejo e no Alentejo 
a produtividade do trabalho é superior gerando por UTA pelo 
menos 50% do SMN, verificando-se que ultrapassa o SMN em 
alguns dos concelhos. 
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Anexo 3 - Evolução do produto e do rendimento 
 

O produto agrícola cresceu a um ritmo lento nas duas últimas décadas, com 
fortes oscilações anuais, tendo no período entre 1995 e 2005 um crescimento 
real ligeiramente superior (2% em índice base 90). O crescimento ao longo do 
período deveu-se à evolução em quantidade, dado que os preços sofreram uma 
redução. A produção animal entre 1995 e 2005 registou um crescimento médio 
anual mais expressivo que a produção vegetal. 

O rendimento unitário do trabalho tem tido uma evolução positiva, devido 
sobretudo ao aumento da produtividade do trabalho, que permitiu compensar a 
degradação dos preços na agricultura. Já ao nível das muito pequenas 
explorações, o aumento da produtividade foi insuficiente e o rendimento 
diminuiu. 

Uma das características marcantes do sector refere-se ao pluri-rendimento das 
explorações agrícolas, em que do total dos produtores singulares, 40,1% têm 
outra actividade e 29,1% têm uma actividade remunerada exterior à 
exploração. 

Ao nível das IAF, destaca-se o comportamento positivo das indústrias 
alimentares, das bebidas e do tabaco, com um crescimento a nível nacional 
bastante significativo do VAB (18%) e significativo do emprego (8%) entre 1995 
e 2003. Relativamente às indústrias de pasta, de papel e seus artigos, 
verificou-se uma redução do VAB e da produtividade do trabalho. As indústrias 
da madeira e da cortiça mantiveram uma situação relativamente constante ao 
longo do período, sendo no entanto o ramo das IAF que obtém os mais baixos 
níveis de produtividade do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crescimento lento 
do produto 
agrícola 

Evolução positiva 
do rendimento do 
trabalho 

Evolução positiva 
das IAB 
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Anexo 4 - Principais indicadores  
 
 
Eixo Âmbito do indicador Indicador Valor Página 

1 - Desenvolvimento Económico 

PIB/per capita 
(EU 25 = 100) 

(Eurostat 2003, Contas económicas 
nacionais) 

80% 

 

2 - Taxa de emprego 
Pessoas empregadas 

(em % da população residente) 
(Inquérito ao emprego, 2004) 

Total –73% 
Homem –  
Mulher –  

 
Horizontal 

3 - Desemprego 
Taxa de desemprego 

(em % da população activa) 
(Inquérito ao emprego, 2004) 

Total – 6,7% 
Longa duração – 3,1% 
Feminino – 7,6% 

 

4 - Formação e nível de instrução 
na agricultura 

% de agricultores com ensino básico e 
ensino completo  

(Inquérito Estruturas 2003) 
8,5% 

 

6 - Produtividade do trabalho 
na agricultura 

VAB/UTA – total 
(UE 25 = 100, média 2002 - 2004) 

(Contas económicas da agricultura)  
48,8% 

 

10 - Produtividade do trabalho 
nas Indústrias Alimentares das 
Bebidas e do Tabaco  

VAB/empregado 
(mil euro/empregado) 

(Contas regionais, 2003) 
23 462 

 

Eixo 1  
Aumento da 
competitividade dos 
sector agrícola e 
florestal 

14 – Produtividade do trabalho 
na Silvicultura 

VAB/(Equivalente a Tempo Completo) 
(mil euro/equiv. tempo completo) 

(Contas económicas da floresta, 2002) 
43 650 

 

17 – População de Aves Comuns 
de Zonas Agrícolas 

Indicador de aves comuns de zonas 
agrícolas25 

n.d. 
 

18 – Áreas agrícolas com alto 
valor natural 

SAU com alto valor natural  
(milhões de ha) 

(IRENA 26, 2004) 
1,4 

 

20 – Qualidade das águas: 
Balanço Bruto dos Nutrientes 

Balanço do azoto (kg/ha) 
(IRENA, 2000) 

42,3 
 

Eixo 2 
Melhoria do 
ambiente e da 
paisagem rural 

24 – Alterações climáticas: 
Produção de energias renováveis 
a partir da Agricultura e 
Silvicultura 

Produção de energias renováveis a partir 
da agricultura  

Produção de energias renováveis a partir 
da floresta ( mil ton/ano) 

- 
 

526 

 

27 – Agricultores com outras 
actividades remuneradas 

% de agricultores com outra actividade 
remunerada 

(Inquérito às Estruturas, 2003) 
29,1% 

 

28 - Evolução do emprego nos 
sectores não agrícolas 

Emprego nos sectores secundário e 
terciário (1000 empregados) 

(Contas Nacionais 2002) 
4 476 

 

29 – Desenvolvimento económico 
dos sectores não agrícolas 

VAB do sector secundário e terciário 
(milhões de euro) 

(Contas Nacionais 2002) 
110 777 

 

30 - Desenvolvimento do auto 
emprego 

Empregados por conta própria (1000 
pessoas) 

(Estatísticas do emprego, 
3º trimestre 2005) 

1239,1 

 

32 - Utilização da Internet nas 
zonas rurais 

% da População com DSL Internet 
(DG INFSO, 2004) 1,8% 

 

33 – Desenvolvimento do sector 
dos serviços 

Importância dos serviços 
(em % do VAB total) 

(Contas Nacionais 2004) 
70,1% 

 

34 – Migração líquida 
Taxa bruta de migração líquida 

(Estatísticas demográficas, 2003) 
6,1‰ 

 

35 – Aprendizagem de longa 
duração em zonas rurais 

% de adultos (25 a 64 anos) estando a ter 
instrução ou formação 

(Inquérito ao emprego, 2004) 
4,3% 

 

Eixo 3 –Qualidade de 
vida nas zonas 
rurais e 
diversificação da 
economia rural 

36 – População coberta por GAL 
% população coberta por GAL abrangidos 

pelos territórios rurais definidos 
26,6% 

 

 

 

 

                                                 
25 Este indicador não tem sido objecto de tratamento estatístico até ao momento, estando no entanto a 
efectuar-se as devidas articulações com as autoridades ambientais. 
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Anexo 5 – Indicadores complementares de análise 
 

Portugal 
  
 Indicador Fonte Valor 

Superfície total (km2) Agriculture in European Union, Statistical and Economic, 
Information 2003  91 909 

População total residente (milhões de 
habitantes) Estatísticas demográficas 2004 10,5 

< 14 
anos 

15-
64 

anos

>=65 
anosEstrutura etária da população residente Recenseamento Geral da População, Censos 2001 

15,9 67,7 16,4 

Taxa de crescimento efectivo da 
população (‰) Estatísticas demográficas (média 2001-2004) 5,5 

Índice de envelhecimento da população 
(>65 anos/<14 anos) Recenseamento Geral da População, Censos 2001 1,03 

% empresários agrícolas com > 65 anos Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas 45% 

Nível de riqueza médio (PIB/per capita 
em ppc, 2000-2002) Eurostat 80,0 

Taxa de desemprego total 6,7 

Taxa de desemprego feminina 
INE: Taxas de desemprego por grupo etário e sexo, 2004 

7,6 

Taxa de emprego total Eurostat, Employment rate 67.8 

Taxa de emprego masculina Eurostat, Employment rate 74.2 

Taxa de emprego feminina Eurostat, Employment rate 61.7 

SAU/UTA (ha/UTA) Eurostat, Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 8,2 

% Superfície total na rede Natura 2000   21% 

% SAU na rede Natura Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 19% 

SAU zona montanha (em “ total SAU 
zonas desfavorecidas) Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 30,8% 

% SAU outras zonas (em % total SAU 
zonas desfavorecidas) Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 69,2% 

VAB do CAF (em % do total da 
economia) INE, Contas nacionais (base 2000; ano 2003) 8,9% 

Volume de trabalho do CAF (em % do 
total da economia) INE, Contas nacionais (base 2000; ano 2003) 14,8% 

Peso da agricultura na economia 
(VABagric/PIB) 

European Commission (Eurostat and Directorate-General 
for Agriculture), FAO and UNSO. 2,5% 

Produtividade do trabalho da agricultura 
(UE = 100, média 2002 - 2004) INE, Conta económicas da agricultura 48,8% 

VAB agricultura (% total economia) Eurostat, Contas Nacionais, desagregação por 31 ramos 3,2% 

VAB indústria alimentar bebidas e 
tabaco (%total economia) Eurostat, Contas Nacionais, desagregação por 31 ramos 2,2% 

VAB fileira florestal (%total economia) Eurostat, Contas Nacionais, desagregação por 31 ramos 2,5% 
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Portugal 

  
 Indicador Fonte Valor 
Produção da agricultura (média 2002 a 
2004)   

Vinho 15% 
Hortícolas frescos (c/ batata) 16% 
Fruticultura 11% 
Azeite e Azeitonas 2% 
Carnes 21% 
Leite 

INE, Contas económicas da agricultura, 2002-2004 

11% 
Peso da cortiça na produção florestal (%) DGRF, Adaptado de Mendes, A., 2004 42% 

SAU média das explorações 1989 
(SAU/exploração) INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1989 9,4 

SAU média das explorações 2003 
(SAU/exploração) 

INE, Inquérito às Estruturas das Explorações agrícolas, 
2003 10,4 

% explorações < 5ha INE, Inquérito às Estruturas das Explorações agrícolas, 
2003 77% 

% SAU explorações < 5ha INE, Inquérito às Estruturas das Explorações agrícolas, 
2003 18% 

SAU irrigável (decréscimo anual 1990-
2003) Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas -1,5% 

Produtividade do trabalho da agricultura 
(evolução 1990 a 2003) Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas 56% 

Evolução da relação terra-trabalho (1990 
a 2003) Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas 4% 

Evolução do emprego agrícola (1990 a 
2003) Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas -46% 

Evolução da dimensão física das 
explorações (SAU/UTA, 1990 a 2003) Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas 3,4% 

Evolução da dimensão média dos blocos 
(SAU/bloco, 1990 a 2003) Recenseamentos agrícolas 1989 e 1999 2,4% 

Densidade populacional INE, Estatísticas demográficas, estatísticas da população 
residente, ano 2004 114,5 

Relação empresários agrícolas >= 65/ < 
35 anos 15,6 

Relação empresários agrícolas >= 55/ < 
35 anos 23,8 

Formação específica referente à 
actividade agrícola (experiência prática, 
% total) 

94% 

Formação específica referente à 
actividade agrícola (experiência prática, 
% total) 

Eurostat, Inquéritos à Estrutura das explorações agrícolas 

1,0% 

Produção total de azoto associado aos 
efluentes agro-pecuários (t/ano) 143 616 

Produção total de matéria orgânica das 
actividades pecuárias (t/ano) 

Estimativa, Estudo “Contributo para o Plano Estratégico 
Nacional para os efluentes agro-pecuários”, 2006, 
AGROGES 2 791 

Nº de espécies de flora referenciadas 3 000 
Nº de espécies de fauna referenciadas 

"Relatório de Estado do Ambiente 2003"- Instituto do 
Ambiente 1 200 

Área agrícola e florestal da rede Natura 
(% da área total da rede NATURA) 61% 

Área total das Zonas de Protecção 
Especial (ha) 933 433 

Área total dos Sítios (ha) 1601 235 
Nº espécies de avifauna abrangidas pela 
rede Natura  216 

Nº espécies de outra fauna abrangidas 
pela rede Natura  45 

Nº habitats naturais abrangidos pela 
rede Natura 

"Relatório Plano Sectorial da Rede Natura" - ICN 2006 

 88 
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Portugal 
  
 Indicador Fonte Valor 
Nº ocorrências de espécies de flora 
abrangidas pela rede Natura "Relatório Plano Sectorial da Rede Natura" - ICN 2006  81 

Biodiversidade florestal: nº de espécies 
arbóreas 

MCPFE and UNECE/FAO - State of Europe's Forets 2003. 
The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in 
Europe 26 

 87 

Biodiversidade florestal: nº de espécies 
arbustivas 

MCPFE and UNECE/FAO - State of Europe's Forets 2003. 
The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in 
Europe 

 490 

Biodiversidade florestal: % de espécies 
arbóreas ameaçadas 

MCPFE and UNECE/FAO - State of Europe's Forets 2003. 
The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in 
Europe 

6,0% 

Biodiversidade florestal: % de espécies 
arbustivas ameaçadas 

MCPFE and UNECE/FAO - State of Europe's Forets 2003. 
The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in 
Europe 

3,2% 

Biodiversidade florestal: Composição das 
espécies florestais: Folhosas (%) 60% 

Biodiversidade florestal: Composição das 
espécies florestais: Resinosas (%) 26% 

Biodiversidade florestal: Composição das 
espécies florestais: Mistas (%) 

Inventário Florestal 1985 

14% 

Biodiversidade doméstica: nº de raças 
autóctones Relatório DG Veterinária 2002   

Biodiversidade doméstica: nº de raças 
autóctones ameaçadas Relatório DG Veterinária 2002 29 

Biodiversidade vegetal: Variedades de 
fruteiras tradicionais e regionais 51 

Biodiversidade vegetal: Variedades de 
hortícolas tradicionais e regionais 

DGPC, INIAP, DRA, Caracterização de variedades 
regionais portuguesas, coordenação de Carlos Godinho e 
Fernanda Lampreia, para publicação 18 

% da SAU pobre em matéria orgânica Programa CORINE - Projecto "Soil erosion risk and 
important land resources" 58% 

% do território com elevado risco de 
erosão 

INIAP- Laboratório de Química Agrícola Rebelo da Silva - 
Trabalhos desenvolvidos pela Engº Fátima Calouro 69% 

% do território com elevada 
susceptibilidade à desertificação 

"Corine soil erosion risk and important land resources in the 
southern regions of the European Community"- CE - 1992 11% 

% do território com moderada 
susceptibilidade à desertificação 

"Relações agricultura/florestas e ambiente" - GPPAA - 2002 
fonte bibliográfica (65) 60% 

Contribuição da agricultura para as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(% do total nacional) 

"Relações agricultura/florestas e ambiente" - GPPAA - 2002 
fonte bibliográfica (65) 10% 

Contribuição da agricultura para as 
emissões de óxido de nitroso (% do total 
nacional) 

Inventário nacional de emissões de gases com efeito de 
estufa - Instituto do Ambiente 66% 

Contribuição da agricultura para as 
emissões de metano (% do total 
nacional) 

Inventário nacional de emissões de gases com efeito de 
estufa - Instituto do Ambiente 34% 

Capacidade de sumidouro da floresta (Mt 
CO2 equivalente por ano) 

Inventário nacional de emissões de gases com efeito de 
estufa - Instituto do Ambiente 1,2 

Emissões líquidas de CO2, da floresta, 
em 2003 (Mt CO2 equivalente por ano) 

Inventário nacional de emissões de gases com efeito de 
estufa - Instituto do Ambiente 7,0 

População activa (em % da população 
total, 2005) Estatísticas do emprego, 4º trimestre 2005 52,5% 

População empregada (milhões de 
pessoas, 2005) Estatísticas do emprego, 4º trimestre 2005 5 123 

Desemprego de longa duração (% total 
de desempregados, 2002) INE, Emprego e Salários - Um retrato territorial de Portugal 38% 

Emprego por conta própria (% do total de 
emprego) Estatísticas do emprego, 3º trimestre 2005 24,1% 

                                                 
26 Informação de base fornecida pela DGRF: lista interna que a DGRF mantém actualizada a partir de  uma 
lista inicial do ICN, recorrendo a informação bibliográfica diversa, sempre que há classificações ou 
reclassificações novas pelos botânicos 
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Portugal 
  
 Indicador Fonte Valor 
Índice da pop. Activa (>= 65/<35) 0,04 
Índice da pop. Activa (>= 55/<35) 

INE, Recenseamento da população, Censos 2001 
0,27 

% População activa no sector primário 10,8% 
% População activa no sector 
secundário 

Contas Nacionais, Base 1995, ano 1999 
30,8% 

% População activa no sector terciário Contas Nacionais, Base 1995, ano 1999 58,3% 
VAB dos serviços (em % do total da 
economia) Contas Nacionais, ano 2002 69,9% 

Crescimento da população estrangeira 
(‰, 2001-2004) 

INE, Estatísticas demográficas, Serviços de estrangeiros e 
fronteiras 6,6% 

População residente em explorações 
agrícolas (% da população do 
Continente) 

 INE, Recenseamento da população, Censos 2001 11,0% 

Taxa de utilização de computadores INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e 
da Comunicação pelas Famílias, 2004 37,2% 

Volume de trabalho das Indústrias 
Alimentares da Bebida e do Tabaco (em 
% do total da economia) 

3,2% 

Volume de trabalho da Floresta (em % 
do total da economia) 

INE, Contas nacionais (base 2000; ano 2003) 

2,2% 

População agrícola familiar 1 025 218 
Produtores singulares com  actividade 
remunerada principal exterior à 
exploração agrícola (% do total de 
produtores singulares) 

23,6% 

Explorações agrícolas com trabalho 
exclusivamente familiar 

INE, Inquérito às Estruturas das Explorações agrícolas, 
2003 

90,0% 

Taxa de analfabetismo INE, Recenseamento da população, Censos 2001 9% 

Produtores agrícolas com nível de 
instrução básico 

INE, Inquérito às Estruturas das Explorações agrícolas, 
2003 51% 

Empregados que ocupam cargos 
associados a qualificações médias ou 
superiores 

INE, Emprego e Salários - Um retrato territorial de Portugal 20% 

Estabelecimentos de turismo em espaço 
rural (% do total) 49% 

Capacidade de alojamento de turismo 
em espaço rural (% do total) 

Ministério da Economia e da Inovação, Direcção Geral do 
Turismo, ano 2004 
INE, Estatísticas do Turismo, ano 2004 4% 

Recreio e estética da paisagem (% área 
florestal abrangida) 

DGRF (análise contida nos 21 Planos regionais de 
ordenamento florestal, em elaboração) 51,0% 

Valor económico do recreio e estética da 
paisagem na área florestal (milhões de 
euro) 

Mendes, A.2004 - The portuguese Forests. Country level 
report delivered to the EFFE Project (ciclo.) 16,5 

Principais áreas de intervenção do 
Programa LEADER+ (% projectos 
aprovados 

  

Serviços de base à economia da 
população 14% 

Manutenção e restauração de heranças 
culturais 13% 

Fomento à actividade de turismo 11% 
Ajudas às PME e artesanato 11% 

Funcionamento dos GAL 

Programa Leader, Relatório de execução 2004 

9,0% 
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Anexo 6 – Índice de mapas, quadros, gráficos e diagramas 
 

Quadros 

Quadro 1 – Portugal na UE-25 

Quadro 2 – Indicadores dos territórios 

Quadro 3 – Balanço Global 

Quadro 4 – Articulações externas 

 

Mapas 

Mapa 1 – Regiões associadas à Política de Coesão 

Mapa 2 – Tipologia de Ocupação do Solo 

Mapa 3 – Regiões Desfavorecidas e Rede Natura 

Mapa 4 – Delimitação da ruralidade no Continente Português 

 

Gráficos 

Gráfico 1 – Repartição da produção agrícola (%) 

Gráfico 2 – Repartição da produção silvícola (%) 

Gráfico 3 – VABpb Agrícola e Silvícola por NUT II (%) 

Gráfico 4 – VABpb IAB por NUT II (%) 

Gráfico 5 – Índices de evolução estrutural  

Gráfico 6 - Índices de evolução estrutural por dimensão económica 

Gráfico 7 – Evolução da produção, importação, exportação e consumo nacional no 
sector agro-alimentar 

 

Diagramas 

Diagrama 1 – Factores limitação/desenvolvimento 

Diagrama 2 – Eixos de desenvolvimento 

Diagrama 3 – Objectivos estratégicos 

Diagrama 4 – Articulações internas e externas 
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