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Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
Centenário do nascimento de Camilo Mendonça
09/07/2021

“[Camilo Mendonça] viu em Trás-os-Montes, com o 
projeto do Cachão, aquilo que era, mesmo na Europa, muito 
avançado. Há 60 anos, criar a mudança que ele quis criar 
na agricultura, ligar a agricultura à indústria, criar novos 
canais comerciais, fazer isto longe de Lisboa, sem vias de 
comunicação, num regime de ditadura, em condições 
económicas e sociais muito diferentes das de hoje, foi 
excecional.”

O gabinete da ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, já anunciou as 
decisões que Portugal vai comunicar à 
Comissão Europeia relativamente aos 
pagamentos diretos em 2022.

A atual PAC vive um período de 
transição de dois anos enquanto aguarda 
pelas negociações que vão materializar o 
PEPAC – Plano Estratégico da PAC, 
as quais terão início somente em Janeiro 
de 2023. Neste contexto, o Ministério 
da Agricultura apresentou um conjunto 
de decisões para 2022, “alinhadas com 
as medidas já tomadas em 2021” e que 
corresponderam “às necessidades dos 
agricultores” de forma a criar condições 
de transição para o PEPAC e de 
concretização da Agenda da Inovação 
20|30”. 
De acordo com o documento do 
gabinete da Ministra da Agricultura, 
as decisões nacionais no âmbito dos 
pagamentos diretos, para efeitos do 
Pedido Único de 2022, são as seguintes:
 
1. Continuação da convergência 
interna do valor dos direitos de 
pagamentos diretos, em etapas, com 
vista à obtenção de um pagamento 
uniforme no ano de 2026, culminando 
com o fim do regime histórico e o 
regime de direitos.
A regulamentação da PAC definiu uma 
convergência dos pagamentos diretos de 
85% em 2026. Este caminhar para uma 
convergência total tem como pressuposto 
o fim do regime histórico da alocação 
dos direitos do Pagamento Base. Face 
ao exposto propõe-se a continuação, 

em 2022, do processo de convergência 
em etapas para atingir um pagamento 
uniforme em 2026 reiniciado em 2021. 
A convergência afigura-se uma opção 
que prepara o setor para o modelo de 
PAC futuro e permite desenhar os 
restantes instrumentos mais adaptados às 
necessidades nacionais. 

2. Reforço dos pagamentos ao Regime 
da Pequena Agricultura (de 850 €/expl 
para 1.000€/expl) e do Pagamento 
Redistributivo (120€ até aos primeiros 
5 ha para 120€ aos primeiros 10 ha). 
Necessidade de uma discriminação 
positiva da pequena agricultura dada 
a importância relativa que esta tem no 
território e o facto destes apoios, ao 
estarem baseados na área, atribuírem 
tendencialmente ajudas totais diminutas 
à pequena exploração. Assim propõe-se 
um reforço para 1000 euro/ beneficiário 
(face aos 850euro/beneficiário definidos 
em 2021) e o alargamento do pagamento 
redistributivo de 120 euros de 5 hectares 
para os primeiros 10 hectares. 

3. Manutenção dos pagamentos 
associados ao leite, arroz, pequenos 
ruminantes, tomate vacas aleitantes 
com valores iguais aos praticados em 
2021 e com prioridade da alocação de 
montantes subutilizados a favor do 
pagamento ao leite. 
A minimização dos impactos, 
do mecanismo de convergência, 
particularmente negativo em alguns 
sectores como o leite, será feita 
através do aumento dos pagamentos 
específicos para setores com fragilidades 

Frans Timmermans
Vice-presidente executivo da Comissão Europeia
Público, 15/07/2021

“Vamos por um preço na emissão de CO2, e vamos pagar 
um prémio pela descarbonização. Tentámos que houvesse 
um equilíbrio entre os vários elementos. Mas devemos ser 
honestos: nada disto vai ser fácil.”

António Costa
Primeiro-ministro
Diário de Noticias, 21/07/2021

“Podemos olhar para o final deste verão como podendo 
atingir esse momento importantíssimo para a confiança e 
libertação total da sociedade que é a imunidade de grupo.”

Manuel Carvalho
Diretor do ‘Público’
Público, 15/07/2021

“Quanto mais sabemos sobre a dimensão da crise climática, 
mais constatamos que o que nos espera não será feito sem 
turbulência política, sem choques sociais e sem ameaças à 
sustentabilidade do modelo económico.”

PAC EM TRANSIÇÃO

dito
 escrito&(Pagamentos ligados). 

4. Por forma a possibilitar esta 
transição, de forma ponderada e não 
disruptiva, propõe a manutenção do 
reforço, em 85M€, dos pagamentos 
diretos através de transferência do 2º 
para o 1º pilar. 

5. Garantia de acesso à reserva nacional 
de pagamentos diretos aos agricultores 
com superfícies elegíveis e sem direito 
a pagamento, introduzindo um fator 
de prioridade às superfícies localizadas 
nos Territórios Vulneráveis, em 
conformidade com o previsto na 
Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 21/2021. 

OUTRAS:
- O Ministério propõe também, no 
âmbito do PDR2020, o prolongamento 
dos compromissos existentes no Modo 
de Produção Integrado e Uso Eficiente 
da Água. 
- E admite, no quadro da Estratégia 
Nacional para a Promoção da Produção 
de Cereais (RCM n.º 101/2018), mais 
concretamente na Medida 10, que 
integra as medidas de reforço do papel 
das organizações, “Reativar a medida 
de apoio ligado à concentração da oferta 
aos produtores de culturas arvenses”, 
que existiu em Portugal até 2014, e 
cuja implementação a ser efetuada deve 
coincidir com o início do próximo ciclo 
de programação 2023-2027, conforme 
previsto na referida estratégia.

Portugal decide sobre Pagamentos 
Diretos 2022



A Comissão Europeia anunciou a 14 de Julho a adoção do pacote de propostas ‘Fit for 55’ com 
o objetivo de tornar as políticas da União Europeia em matéria de clima, energia, uso do solo, 
transportes e fiscalidade aptas para alcançar uma redução das emissões líquidas de gases com 
efeito de estufa de, pelo menos, 55 % até 2030, em comparação com os níveis de 1990. 
Para permitir acelerar a redução das emissões de gases com efeito de estufa na próxima década, 
as propostas apresentadas combinam:
• a aplicação do comércio de licenças de emissão a novos sectores e reforço do atual Sistema 

de Comércio de Licenças de Emissão da UE;
• o aumento da utilização de energia de fontes renováveis;
• o aumento da eficiência energética; uma implantação mais rápida de modos de transporte 

com baixo nível de emissões e das infraestruturas e combustíveis para os apoiar;
• um alinhamento das políticas fiscais com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu;
• medidas de prevenção da “fuga de carbono”;
• instrumentos destinados a preservar e a aumentar os sumidouros naturais de carbono na 

UE.

Todas as propostas apresentadas estão interligadas e são complementares mas destacam-se, pela 
sua ligação mais direta com a agricultura: 
• A nova proposta de Regulamento Uso do Solo, Alteração do Uso do Solo e Florestas 

(LULUCF), em que a meta geral da União foi aumentada em 15% para 310 M t de CO2 
equivalente até 2030. Os Estados-membros partilham igualmente a responsabilidade de 
remover carbono da atmosfera, pelo que o cumprimento das metas nacionais exigirá que 
preservem e expandam os seus sumidouros de carbono. Até 2035, a UE deverá procurar 
alcançar a neutralidade climática nos sectores da utilização dos solos, da silvicultura e 
da agricultura, incluindo também outras emissões agrícolas que não as de CO2, como 
as provenientes da utilização de fertilizantes e da pecuária. A Estratégia da UE para as 
Florestas visa melhorar a qualidade, a quantidade e a resiliência das florestas da UE. Apoia 
os silvicultores e a bioeconomia baseada nas florestas, mantendo simultaneamente a 
sustentabilidade da extracção e da utilização da biomassa, preservando a biodiversidade e 
estabelecendo um plano para a plantação de três mil milhões de árvores em toda a Europa 
até 2030.

• O Regulamento de Partilha de Esforços (ESR) que atribui a cada Estado-membro metas 
reforçadas de redução das emissões para os edifícios, o transporte rodoviário e o transporte 
marítimo doméstico, a agricultura, os resíduos e as pequenas indústrias. Reflectindo os 
diferentes pontos de partida e capacidades dos Estados-membros, estas metas baseiam-se 
no PIB per capita e são ajustadas para ter em conta a eficiência em termos de custos. O 
objectivo geral de redução de emissões de GEEda UE foi aumentado em 10%, o que se 
reflecte nos objectivos específicos dos Estados-membros no anexo da proposta.  

• A Directiva Energias Renováveis, que fixará uma meta reforçada de 40 % de produção 
energética a partir de fontes renováveis, até 2030. Todos os Estados-membros contribuirão 
para este objectivo, sendo propostos metas específicas para a utilização de energia de fontes 
renováveis nos transportes, no aquecimento e arrefecimento, nos edifícios e na indústria.

• A fim de reduzir o consumo global de energia, reduzir as emissões e combater a pobreza 
energética, a Directiva Eficiência Energética estabelecerá uma meta anual vinculativa 
mais ambiciosa de redução do consumo de energia a nível da UE, orientará a forma 
como as contribuições nacionais são estabelecidas e quase duplicará a obrigação anual de 
poupança de energia para os Estados-membros.

Mais informações em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3541

Portugal é historicamente dependente da importação 
de cereais para grão. Mas se os níveis de auto-
-aprovisionamento eram, em 1989, de 60%, a 
diminuição da produção por um lado e o aumento das 
necessidades, por outro, conduziram a um nível actual 
particularmente baixo, a rondar os 20%, constituindo 
uma singularidade no contexto europeu.
Preocupado com esta realidade, o XXI Governo 

Constitucional, liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, decidiu aprovar através da Resolução do 
Conselho Ministros n.º 101 de 2018, a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais.
Também a Comissão Europeia, no seu documento de 18 de Dezembro de 2020 intitulado “Commission 
recommendations for Portugal’s Cap strategic plan” identifica, com especial preocupação, o baixo grau de auto- 
-aproviosamento de cereais do nosso país, referindo inclusivamente que o mesmo pode provocar uma quebra 
no abastecimento.
Deste modo e ao longo dos últimos três anos, a ANPOC e a ANPROMIS têm colaborado com o Ministério 
da Agricultura, numa primeira fase na definição desta Estratégia, e agora na implementação das dezassete 
medidas julgadas prioritárias.
De entre as acções aprovadas, algumas relacionam-se com a garantia da competitividade económicas dos 
produtores nacionais, factor que se julga determinante para o desejável aumento da área nacional de cereais.
Tendo em conta este pressuposto, a fileira nacional dos cereais acolheu com especial agrado o documento de 
trabalho apresentado recentemente pelo Ministério da Agricultura que estabelece um Pagamento Ligado para 
as áreas semeadas com cereais para grão, em 2022, que oscilam entre os 100€/ha (cereais praganosos) e os 280€/
ha no caso do milho de elevado desempenho, implementando assim umas das medidas previstas na Resolução 
do Conselho Ministros n.º 101 de 2018, cuja cabimentação orçamental está devidamente acautelada e não 
conflitua com os outros Pagamentos Ligados já existentes.

A este propósito, não podemos deixar de relembrar que a revisão da PAC introduzida em 2013, apesar de ter 
tido como objectivo evitar uma quebra acentuada do rendimento dos produtores nacionais de cereais, não 
atingiu os fins propostos e agravou, ainda mais, o seu já débil rendimento, que se fazia sentir desde a reforma 
de 2004.
Este evidente decréscimo de rendimentos, traduziu-se numa nova e significativa redução da área de cereais, que 
nos conduziu à dramática situação de dependência externa que vivemos actualmente que, reconhecidamente, 
coloca em causa a soberania alimentar do nosso país, agravada pela forte instabilidade que se vive actualmente 
nos mercados mundiais de matérias-primas, que pode criar a rotura de fornecimento de algumas delas, entre 
as quais os cereais.
Face ao exposto e numa altura em que o nosso país enfrenta crescentes e determinantes desafios para o seu 
futuro, tanto do ponto de vista social, como estratégico, revela-se para nós fundamental reafirmar a premência 
do Governo implementar, sem hesitações e no mais curto espaço de tempo, a Estratégia Nacional para 
a Promoção da Produção de Cereais, transpondo em medidas concretas as preocupações manifestadas em 
diversas ocasiões pela Senhora Ministra da Agricultura, Dr.ª Maria do Céu Antunes, sobre a necessidade de 
Portugal aumentar o seu grau de auto-aprovisionamento em cereais, garantido a estabilidade do rendimento 
dos produtores nacionais, condição fundamental para alcançar este objetivo.

Comunicado conjunto 14/07/2021

Teve lugar na tarde de 19 de Julho, o primeiro webinar de 
apresentação dos vários produtos financeiros que o Banco 
Millennium propõe aos associados da CAP, no âmbito da 
parceria acordada entre as duas entidades.

Em Junho, o Banco Millennium bcp e a Confederação 
dos Agricultores de Portugal estabeleceram um acordo que 
permite a mobilização de linhas de financiamento e/ou de 
garantia até 100 milhões de euros, dedicadas a reforçar o apoio 
ao tecido empresarial, como sejam adiantamento de incentivos 
e antecipação de financiamentos comunitários.
 Com esta iniciativa de apoio ao tecido empresarial português, o 
Millennium bcp assume a sua determinação em ser ‘o banco dos 
empreeendedores’ na retoma económica e é neste sentido que 
disponibiliza um conjunto de soluções financeiras aos associados 
da CAP, particularmente destinadas às seguintes situações:   

• adiantamento de incentivos e antecipação de 
financiamentos comunitários relativos a operações dos 
programas do QFP 2021-2027;

• disponibilização de linhas de crédito específicas de apoio à 
tesouraria e fundo de maneio das empresas, como soluções 
de factoring e confirming;

• apoio ao financiamento de investimento, incluindo soluções 
de locação financeira (leasing mobiliário e imobiliário).

Esta parceria insere-se no âmbito da Estratégia Portugal 2030 
e do próximo Acordo de Parceria a ser celebrado entre a União 
Europeia e o Estado Português para o desenvolvimento do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2021-2027), assim como 
para os programas Quadro que vão vigorar no mesmo período, 
como o Horizonte Europa.

BRUXELAS lança ‘Fit for 55’ 
Propostas para reduzir 55% das 
emissões até 2030

‘Implementação imediata da Estratégia 
Nacional para a Promoção da Produção de 
Cereais’ pedem ANPOC e ANPROMIS

CAP e MILLENNIUM acordam 
apoio de 100 milhões 

cap.pt
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Em 2020 Portugal exportou mais de 200.000 
toneladas de azeite atingindo um máximo 
histórico. O país ocupa o 4º lugar dos países 
exportadores de azeite, tendo em 2020 
aumentado 14% em volume, face a 2019, o 
que se traduziu em 215.198 toneladas de azeite 
exportado (todas as categorias comerciais + óleo 
de bagaço de azeitona).
O Brasil continua a ser o principal mercado de 

destino e recupera de forma muito significativa 
o seu consumo interno, continuando assim a 
ser um mercado de grande valor acrescentado, 
representando 34% das nossas exportações 
em volume. Espanha e Itália continuam a 
ser o mercado preferencial do azeite a granel 
produzido em Portugal, representando 56% das 
exportações nacionais (121.001,4 toneladas). 
No que se refere ao azeite embalado, a França 

e a Polónia confirmam a tendência que já se 
vinha manifestando em 2019 como mercados de 
destino importantes, contrariamente aos EUA 
em que as exportações descem cerca de 50%. 
Alemanha, Suíça e Cabo Verde, confirmam a sua 
posição como mercados com potencialidade para 
crescerem.
Considerando as exportações em valor, 
verificamos que 89% incidem somente em três 
países, em que o Brasil representa 44% do azeite 
embalado que é expedido, e Espanha e Itália, com 
45%, maioritariamente a granel.

Olhando o preço médio em euros/kg de azeite 
das exportações nacionais para os principais 
mercados de destino verifica-se que há um 
decréscimo global do preço médio em 9,5%, 
face a 2019. Como exceções a uma descida 
generalizada nos preços médios em 2020, referir 
o Chile em que há uma variação positiva de 19% 
e a Alemanha com 4%. Ao invés, destacar as 
descidas acentuadas que se verificaram no Brasil 
(-13%), Angola (-16%), França (-18%) e Polónia 
(-16%).

Portugal bate recorde na exportação de azeite

Em complemento à oferta formativa presencial, a CAP vai dinamizar formação 
profissional a distância através da plataforma Moodle, um ambiente virtual de 
aprendizagem moderno e intuitivo para permitir uma melhor experiência de 
aprendizagem. 

O actual contexto de incerteza que a pandemia por Covid-19 veio acentuar, impôs 
a adopção de novas estratégias e soluções para a sociedade global, com evidente 
reflexo na vida pessoal e profissional dos cidadãos. 
As novas tecnologias revelaram-se aliadas de diversas atividades que até 
recentemente necessitavam da nossa presença física, passando a ser possível que 
sejamos capazes de incorporar práticas cada vez mais desmaterializadas, como 
são exemplo os observados na organização do trabalho e no acesso ao ensino e 
formação profissional.
Produtividade e competitividade são por isso variáveis cada vez mais dependentes 
do mundo digital, obrigando a uma crescente exigência de competências da 
população activa no exercício de diferentes actividades profissionais, às quais o 
sector agrícola não é exceção.
Ciente desta conjuntura e complementarmente à oferta formativa presencial, a 
CAP lança o projecto de formação a distância. Este será certamente um passo 
importante para o sector e uma oportunidade para todos aqueles que pretendam 
dar continuidade à sua valorização pessoal e profissional, num formato que 
ultrapassa barreiras físicas e temporais.
O projecto será dinamizado pelas 4 estruturas formativas da CAP: Pólo de 
Formação do Norte / Centro de Formação Agrícola da Guarda / Polo de 
Formação Tejo e pelo Departamento de Formação Profissional de Lisboa. Juntos 
vão promover formação nas modalidades financiada e não financiada em áreas 
criteriosamente seleccionadas de acordo com as necessidades do sector, bem como 
de acordo com as mais recentes tendências do mercado.
Será disponibilizada na plataforma Moodle (eformcap.org) o acesso a conteúdos 
e atividades de aprendizagem mediante o acompanhamento e apoio especializado, 
da seguinte oferta formativa: Agricultura Sustentável / Modo de Produção 
Biológico / Cultura de Hortícolas em Hidroponia e Marketing Digital.

PRÉ-INSCRIÇÃO DISPONÍVEL NOS SEGUINTES CONTACTOS:

Departamento de Formação Profissional Lisboa
E-mail: eformcap@cap.pt

CAP - Polo de Formação Tejo
E-mail: atendimento@cap-gagos.org 

Centro de Formação Agrícola da Guarda
E-mail: caprelvas@caprelvas.org

CAP - Polo de Formação Norte
E-mail: sbarroso@cap.pt

CAP lança Projeto de 
Formação a Distância 

UNAC confirma 
inexistência de 
tratamento para 
cobrilha da cortiça

Grupo Operacional UNDERCORK, que se dedica ao 
estudo da cobrilha da cortiça, alerta para o surgimento de 
empresas que propõem a aplicação de produtos químicos no 
montado para combate à cobrilha da cortiça sem quaisquer 
provas da eficácia destes ‘tratamentos’.
Ao tomar conhecimento da existência  no mercado nacional 
de empresas que promovem a aplicação de produtos 
químicos no montado para combate à cobrilha, a equipa 
UNDERCORK tornou público um alerta dirigido aos 
produtores florestais:

1. À luz do conhecimento atual, não existe nenhum 
tratamento químico ou biológico, quer a nível 
nacional quer internacional, que seja eficaz no 
combate à cobrilha da cortiça;

2. Acresce a este facto que a aplicação de qualquer 
produto químico carece de homologação da DGAV 
– Direção Geral de Agricultura e Veterinária, não 
estando nenhum produto homologado (nem em vias 
de homologação) para este efeito;

3. As larvas de cobrilha morrem aquando do 
descortiçamento, sendo desnecessária a aplicação 
de inseticidas ou afins para se atingir este objetivo 
aquando da extração. As condições que precisam para 
o seu desenvolvimento são muito específicas, e uma vez 
expostas morrem sem completar o seu ciclo de vida, 
quer na árvore, quer nas pranchas de cortiça que foram 
extraídas, ou seja, não chegam a insetos adultos e não 
fazem novas posturas;

4. Desconhece-se ainda a forma como os insetos adultos 
da cobrilha selecionam os sobreiros para atacar, mas as 
árvores recém extraídas são as menos interessantes 
para a realização das posturas de cobrilha, uma 
vez que ainda não reúnem condições para o 
desenvolvimento da larva (que se alimenta na camada 
geradora de nova cortiça) e necessita das camadas 
externas de cortiça para se proteger.

O grupo operacional UNDERCORK - Gestão Integrada 
da Cobrilha da Cortiça foi formado em 2016 e é constituído 
pela UNAC, Instituto Superior de Agronomia, Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Universidade 
de Évora, Amorim Florestal S.A., Companhia das Lezírias, 
Herdade do Pinheiro, Sociedade Agrícola do Monte da 
Sé Lda. e o produtor florestal Luís Filipe Falcão. A equipa 
continua a trabalhar na procura de soluções para a prevenção 
e combate à cobrilha da cortiça, acompanhando também os 
trabalhos e publicações a nível internacional. 

Mais informação sobre este projecto pode ser consultada 
em
https://www.unac.pt/index.php/id-i/grupos-
operacionais-accao-1-1-pdr2020/undercork.

Considerando as dificuldades que se vêm registando no setor 
do leite, num contexto de significativo aumento dos custos 
da alimentação animal, o Governo anunciou um conjunto de 
medidas de apoio “que se complementam e visam contribuir 
para o aumento da rentabilidade e resiliência do setor”.  No 
entanto, a CAP faz notar que grande parte destes apoios se 
dirigem à indústria, não são ainda conhecidos, e aqueles que 
estão diretamente ligados à produção vão requerer fundos 
próprios, (os ligados ao investimento e crédito) ou não são 
novos (como, por exemplo, o adiantamento de 70% da 
ajuda ligada, que já é habitual há vários anos e só acontece 
em Outubro). O reforço anunciado pelo Governo consta 
do seguinte: 

Apoio à tesouraria das explorações:
• Aumento da taxa do adiantamento do pagamento 

ligado à vaca leiteira, de 50% para 70%.
• Linha de crédito garantido para produtores de leite 

de vaca cru.

Apoio à modernização das explorações e criação de valor 
na transformação:

• Abertura do Aviso, no âmbito da medida “Grupos 
Operacionais”, direcionado ao desenvolvimento de 
novos produtos, práticas, processos e tecnologias;

• Inclusão do setor do leite no Aviso da medida 3.3.1 
“Transformação e comercialização de produtos 
agrícolas”;

• Abertura do Aviso “Investimentos na Exploração 
Agrícola direcionado ao setor do leite”;

Apoio ao reforço da organização da fileira:
• Abertura do Aviso para Melhoria da rentabilidade 

económica da fileira e melhoria do acesso dos 
produtos ao mercado, através da Associação 
Interprofissional do Leite e Lacticínios.

PEPAC (Plano Especifico da PAC):
No âmbito da preparação do PEPAC serão definidas, 
medidas de apoio que premeiam a melhoria do desempenho 
ambiental no quadro dos “Eco regimes”, nomeadamente ao 
nível de emissões associadas à alimentação animal e do bem-
-estar animal na atividade leiteira.

Pagamento ligado:
O Ministério da Agricultura está a estudar a possibilidade 
de valorização do pagamento ligado à vaca leiteira que é, 
atualmente, de 99€.

PARCA:
Na próxima reunião com a Plataforma de 
Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar 
(PARCA) será apresentada uma proposta de criação de 
uma subcomissão, para monitorização e análise do setor do 
leite e produtos lácteos.

Apoios ao 
setor do leite 
beneficiam a 

indústria
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A Mercadona aderiu ao programa “Portugal Sou Eu”, com o intuito 
de  continuar com o seu compromisso de colaboração e apoio ao setor 
primário nacional, iniciado já antes da empresa ter presença física 
em Portugal, e reforçado com o recém-assinado acordo com a CAP, 
Confederação dos Agricultores de Portugal, parceiro deste programa.

Pedro Barraco, Diretor da Relação com o Setor Primário da 
Mercadona Portugal refere: “Desde o início do nosso projeto no país 
assumimos que, em Portugal, devíamos ser portugueses, estabelecendo 
um relacionamento mais próximo com os nossos fornecedores e 
reforçando assim a nossa aposta no setor agroalimentar português. 
Trata-se de um projeto comum de compromisso com a produção 
nacional que acrescenta valor à economia, gerando sinergias com o 
nosso projeto de Cadeia Agroalimentar Sustentável e a nossa aposta 
nos fornecedores portugueses, porque o nosso objetivo é, à medida 
que o nosso projeto de expansão avança no país, continuar a alargar a 
nossa rede de fornecedores nacionais”.

Já como aderente ao programa, marcou presença na 57º edição da 
Feira Nacional de Agricultura, no stand do  “Portugal Sou Eu”, onde 
dinamizou acções de showcooking com a  Chef Tia Cátia.  

Mercadona adere ao 
programa Portugal Sou Eu
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A professora e antiga bastonária da Ordem dos Médicos 
Veterinários (2010-2015), Laurentina Pedroso, tomou posse 
como Provedor do Animal numa cerimónia no Ministério do 
Ambiente no dia 16 de Julho.
Com autonomia administrativa, o Provedor do Animal tem 
como missão garantir a defesa e a promoção do bem-estar de 
63 milhões de animais domésticos e de produção pecuária.
Tutelado pelos Ministérios do Ambiente e Agricultura, tem 
um mandato de 4 anos renovável por igual período e a sua 
designação é feita por despacho dos membros do Governo 

A Autoridade de Gestão do PDR2020 criou uma área 
no seu site dedicada, exclusivamente, ao contacto com os 
beneficiários e consultores.
A partir de 1 de Agosto a ferramenta «PDR2020 em 
contacto consigo» é a nova forma de contactar esta entidade.
Na informação divulgada no site, a Autoridade de Gestão 
esclarece o seguinte:

“O contacto com o PDR2020 será realizado unicamente 
através de uma ferramenta exclusivamente construída a 
pensar nas vossas necessidades, o «PDR2020 em contacto 
consigo», que será disponibilizada no nosso site. Todas as 
questões que têm para nos colocar devem ser submetidas 
no «PDR2020 em contacto consigo» e já não através 
do endereço de correio eletrónico pdr2020.apoio@pdr-
2020.pt, que a partir do dia 1 de Setembro de 2021, será 
descontinuado, deixará de existir.”

Mais informações em:
http://www.pdr-2020.pt/Centro-de-informacao/
Noticias/PDR2020-em-contacto-consigo-O-apoio-
tecnico-PDR2020-reorganizou-se-e-vai-ficar-mais-
proximo

PDR2020 altera contactos

Laurentina Pedroso 
nomeada Provedora 
do Animal 

responsáveis pelas áreas das Autarquias locais, do 
Ambiente e da Agricultura.
Após a cerimónia, a Provedora do Animal avançou aos 
jornalistas algumas das sua propostas para o desempenho 
do cargo como a criação de “uma rede nacional que possa 
ajudar as famílias carenciadas e os centros de recolha 
das câmaras municipais e as associações que não venha 
trazer encargos maiores ao erário publico e que aproveite 
estruturas já existentes, nomeadamente das faculdades 
de medicina veterinária e dos cursos de enfermagem, 
que já contribuem e muito mais podem contribuir para 
a causa animal num sistema organizado e estruturado”, 
compreendendo uma farmácia comunitária e uma rede 
de emergência e socorro animal.
Laurentina Pedroso pretende também trabalhar a 
questão da equidade fiscal - em termos de IVA -  para 
os animais de companhia em relação ao que existe para 
os animais de produção, e promover um debate nacional, 
na vertente científica e técnica, sobre touradas, tendo em 
conta a tradição, mas também a salvaguarda do bem-estar 
dos animais envolvidos. “Temos de estar adequados à 
sensibilidade da sociedade e ao que é esperado” sobre o 
bem-estar animal, afirmou.
O Provedor do Animal foi instituído pelo Decreto 
Regulamentar nº 3/2021, Presidência do Conselho de 
Ministros, Diário da República nº 122, 1ª série, de 25 de 
Junho de 2021.

Foto: dgav

Até 9 de Setembro está aberto o período para candidaturas 
PDR à Operação 3.2.1 – Investimento na Exploração 
Agrícola «Construção de Charcas».
Foi disponibilizado um novo período de candidaturas para 
a operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola 
(25.º Anúncio) do PDR2020, cujo anúncio de abertura 
enviamos em anexo, com as seguintes características:
• Designação: Construção de charcas
• Período de candidaturas: entre 9/07/2021 (17:00) e 

9/09/2021 (17:00)
• Tipologia das intervenções a apoiar: Investimentos 

nas explorações agrícolas para construção de charcas 
• Área geográfica: Todo o território do continente
• Dotação orçamental: 12 milhões de euros

Para mais informações devem consultar o seguinte link: 
h t t p : / / w w w. p d r - 2 0 2 0 . p t / O - P D R 2 0 2 0 /
A rq u i t e t u r a / A re a - 2 - C o m p e t i t i v i d ad e - e -
O r g a n i z a c a o - d a - P r o d u c a o / M e d i d a - 3 -
Valor izacao-da-Producao-A g r icola/Acao-
3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/
Operacao-3.2.1-Investimento-na-Exploracao-
Agricola

PDR2020 - Candidaturas 
à Construção de Charcas 


