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É UMA ABERRAÇÃO

CAP acusa Governo
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A Confederação dos Agricultores de Portugal classifica a
abordagem do Governo sobre a agricultura intensiva como
uma “verdadeira aberração”, que não teve em conta as questões
levantadas pelo setor.
Na base desta acusação está a Resolução do Conselho de Ministros
nº 97/2021, publicada em Diário da República a 27 de Julho,
sobre as orientações e recomendações relativas à informação e
sustentabilidade da agricultura intensiva.
No comunicado que tornou público, a Confederação lamentou
todo o procedimento: “Infelizmente, o diploma agora publicado
não teve em consideração nenhuma das questões levantadas pela
CAP no parecer técnico elaborado sobre esta matéria e enviado
para a Presidência do Conselho de Ministros no passado dia 25
de Junho”.
A acompanhar o parecer da CAP, enviado no âmbito da consulta
pública, seguiu uma missiva onde o presidente da CAP, Eduardo
Oliveira e Sousa, recomendava que o projecto em análise fosse
abandonado por ser “ inadequado e não necessário”. Oliveira e Sousa
notava que, “pelas piores razões, a agricultura intensiva e super-intensiva
entrou no léxico popular e urbano como sinónimo de más práticas,
abusivas e insustentáveis” o que defendeu ser uma ideia errada. “A
esmagadora maioria dos agricultores que estão envolvidos em práticas
agrícolas intensivas, fazem-no com conhecimento, com recurso às mais
evoluídas técnicas culturais e tecnologias de apoio à gestão dos recursos”,
vincou Oliveira e Sousa, lamentando que o Governo não se tenha
empenhado em destruir os «mitos» associados a estas práticas.

Os agricultores afirmam que a Resolução em causa vai aniquilar a
“iniciativa empresarial na agricultura”, acrescentando que o diploma
pretende responder aos “setores extremistas da nossa sociedade”.
A Confederação dos Agricultores de Portugal também repudia
os excessos verificados, que “vão desde a destruição de sítios
arqueológicos, a impactos, muitas vezes irreversíveis, sobre o
ambiente e a biodiversidade, assim como a utilização de mãode-obra ilegal”, mas ressalva que ao longo dos anos, todas estas
infrações deviam ter sido objeto de “fiscalização e punição” por
parte do Estado.
Para a CAP, a atividade agrícola é “fortemente regulamentada” e
muitas das questões levantadas neste diploma já estão contempladas,
devendo assim ser assegurada a sua aplicação. Considera ainda
como “extremamente grave” que o Estado queira pôr em causa
“grande parte da agricultura empresarial”, confundindo-a com
atividade de operadores “pouco escrupulosos e oportunistas”.
Reiterando que o projeto deve ser abandonado, a CAP sublinha
que o recurso sistemático a resoluções é uma “forma encapotada” de
legislar sobre matérias concretas,“esvaziando e desresponsabilizando
as respetivas áreas governativas”.
A Resolução do Conselho de Ministros nº 97/2021, que define
as orientações sobre a sustentabilidade da atividade agrícola, foi
publicada no Diário da República nº 144, 1ª Série, 27 de Julho
de 2021.

Centenário do nascimento
de Camilo Mendonça
O Presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa participou
nas cerimónias comemorativas do centenário do nascimento
do engenheiro Camilo Mendonça, que decorreram no dia 9 de
Julho em Mirandela, presididas pelo Presidente da República.
No discurso que proferiu, destacou a “rasgada visão e arrojo” e a
personalidade inconformada que, servindo-se do conhecimento,
do trabalho e de uma forte determinação, conseguiu levar “por
diante a sua ideia de progresso, totalmente arquitetada por uma
fértil imaginação e grande inteligência, que, nutrida pelo amor à
terra e às suas gentes, acabou por demonstrar que a razão estava
do seu lado.”
Engenheiro agrónomo formado no Instituto Superior de
Agronomia, Camilo Mendonça foi um político e dirigente
cooperativo que se notabilizou como o principal mentor da
construção do Complexo Agro-Pecuário e Agro-Industrial do

• Portugal Sou Eu | Pinot Noir 2020 da Casa da
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&

dito
escrito

“Nunca até agora a humanidade resolveu problemas
voltando ser uma sociedade de recolectores.”
Miguel Miranda
Presidente do IPMA
Jornal i, 06/08/2021

“Em relação à região do Mediterrâneo, o relatório [do
IPCC] confirma-o como um hotspot das alterações
climáticas.”
Filipe Duarte Santos
Professor universitário FCUL
Público, 11/08/2021
“É claro que hoje temos uma informação mais detalhada, um
conhecimento mais vasto, mas do ponto de vista substancial,
não há ali [no relatório IPCC] grandes novidades.”
Pedro Matos Soares
Físico FCUL
Público, 11/08/2021

“Não podemos continuar a esperar para lidar com as
alterações climáticas. Os sinais não deixam dúvidas. A
ciência é inegável. E os custos da inação continuam a
amontoar-se.”
Joe Biden
Presidente EUA
Jornal i, 11/08/2021

Cachão, um empreendimento que contribuiu para revolucionar
a agricultura tradicional do nordeste de Portugal. Projetado
para colocar a agricultura transmontana ao nível das melhores
congéneres europeias, o empreendimento incluía, para além da
agro-indústria, a extensão do regadio a uma vasta área, suportado
pela construção de 130 barragens de terra. O projeto criado nos
anos 60 haveria de entrar em colapso após a revolução de 74,
deixando, contudo, erguidas as barragens de Vila Flor, Alfândega
da Fé, Cachão, Carvalheira, Vilarelhos e Vilares da Vilariça.

“Quando irá o país perceber que tem de investir já – na
realidade, devia tê-lo feito há dois anos – para que esta
doença extremamente agressiva [Xylella fastidiosa] não se
espalhe pelos olivais e amendoais portugueses? Porque é que
não se faz investimento na prevenção, em vez de esperar pelo
desastre e deitar então as mãos à cabeça?”
Pedro Fevereiro,
CEO do InnovPlantProtect,
Agroportal, 10/08/2021
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ANPOC e ANPROMIS
suspendem participação
na Comissão dos Cereais
A ANPOC e ANPROMIS suspenderam a sua participação na Comissão de
Acompanhamento da Estratégia Nacional para a Promoção da Produção dos Cereais
e responsabilizam o Ministério da Agricultura não só pelo previsível agravamento da
dependência externa do país em cereais, como pela sua possível rotura no mercado
nacional.
Depois de termos publicado, no último Notícias CAP, um comunicado da ANPOC
e ANPROMIS, em que as duas organizações nacionais reclamavam a implementação
imediata da estratégia nacional de produção de cereais,damos agora nota do comunicado
emitido pelas duas organizações no dia 4 de Agosto, no qual se afirma a impossibilidade
de continuar a participar neste órgão consultivo do Ministério da Agricultura.

Em 2018, o XXI Governo Constitucional, liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa,
aprovou através da Resolução do Conselho Ministros n.º 101 de 2018, a Estratégia Nacional
para a Promoção da Produção de Cereais (ENPPC).
No dia 18 de Dezembro de 2020, a Comissão Europeia publicou o relatório intitulado
“Commission recommendations for Portugal’s Cap strategic plan” no qual 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 nosso abastecimento agroalimentar.
No dia 17 de Junho, no âmbito da reunião anual do Clube Português dos Cereais de
Qualidade, a Senhora Ministra da Agricultura anunciou publicamente, através de uma
intervenção gravada e amplamente difundida, o estabelecimento de uma ajuda ligada aos
cereais (cereais de pragana e milho) para vigorar a partir de 2022, o que foi recebido com
especial entusiasmo por todo o setor.
[https://www.youtube.com/watch?v=GZgU7FYFoBA, (minuto 05:20)]
No dia 2 de Julho, o Ministério da Agricultura apresentou às Confederações de Agricultores
uma proposta de Pagamentos Ligados para as áreas semeadas com cereais para grão, para
vigorar a partir de em 2022, que previa a atribuição de uma ajuda tanto para os cereais de
pragana, como para o milho grão.
No dia 14 de Julho, a ANPOC e a ANPROMIS elaboraram um Comunicado de Imprensa
intitulado “ANPOC e ANPROMIS apelam à implementação imediata da Estratégia
Nacional para a Promoção da Produção de Cereais”, no qual realçavam ter acolhido com
especial agrado o documento de trabalho apresentado pelo Ministério da Agricultura,
cuja cabimentação orçamental está devidamente acautelada e não conflitua com os outros
Pagamentos Ligados já existentes.
Nesse mesmo dia, a ANPOC e a ANPROMIS remeteram um comentário ao Gabinete
de Planeamento e Políticas (GPP) sugerindo que sejam contempladas nesta ajuda as novas
estruturas comerciais recentemente reconhecidas, entre os quais os Agrupamentos de
Produtores Multiprodutos, previsto no âmbito da Portaria n.º 123/2021.
No dia 16 de Julho o Ministério da Agricultura remeteu às Confederações o documento
intitulado “Transição da PAC – Decisões Pagamentos Directos 2022”, no qual é referido
“Ainda, 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, “está em estudo 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. “
No dia 29 de Julho os Presidentes da ANPOC e da ANPROMIS reuniram, com caracter de
urgência, com a Senhora Ministra da Agricultura na tentativa de perceber quais as razões para
esta mudança radical de posição, um mês após o seu anúncio público.
Face às explicações prestadas e à evidente falta de compromisso do Ministério da Agricultura
para implementar a ENPPC, as Direções da ANPOC e da ANPROMIS entendem não
estarem reunidas as condições de lealdade e espírito de colaboração que nortearam durante três
anos as reuniões da Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional para a Promoção
dos Cereais, pelo que se veem na obrigação de suspender de imediato a sua participação neste
órgão consultivo.
Por último, e numa altura em que o nosso país tem um grau de auto-aprovisionamento de
cereais extremamente reduzido de abastecimento que coloca em causa a nossa soberania
alimentar, agravado por uma acentuada e crescente volatilidade dos preços dos cereais no
mercado mundial, a ANPOC e a ANPROMIS responsabilizam desde já o Ministério da
Agricultura não só pelo previsível agravamento da nossa dependência externa em cereais,
como pela sua possível rotura no mercado nacional.
Comunicado da ANPOC e ANPROMIS, 04/08/2021

Agricultores do Vale do
Mondego indignados
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Também os agricultores do Vale do Mondego reagiram à
reviravolta na decisão do Ministério da Agricultura sobre
pagamentos ligados ao milho, no âmbito das ajudas da PAC,

e apelaram ao envolvimento dos Presidentes das Câmaras
Municipais de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure na defesa
dos interesses da agricultura da região.
Com cerca de 1.500 agricultores e explorações com uma área
média de 5 hectares, o Vale do Mondego é caracterizado por uma
estrutura fundiária de pequena dimensão que nos últimos anos foi
afetada por catástrofes naturais devastadoras: inundações em 2016,
incêndios em 2017, furacão Leslie em 2018, e cheias no final de
2019.
Como se não bastassem estes fenómenos, a convergência adotada
na última reforma da PAC, que se iniciou em 2013, traduziu-se
numa quebra de ajudas ao rendimento dos produtores de milho na
ordem dos 30%, ao longo dos últimos sete anos.

Por isso, foi com “especial satisfação que acolhemos o anúncio
efetuado em meados do mês de Junho pela Sra. Ministra de
estabelecer um pagamento ligado para o milho, já em 2022, que
de certa forma mitigava as perdas anunciadas com a convergência
interna, já iniciada em 2021”, afirmam os agricultores do Mondego
em comunicado. Por isso, foi também com “enorme perplexidade”
que tomaram conhecimento que, afinal, esta decisão ia ser revertida
e que o anúncio público efetuado, há tão-somente um mês, não se
ia concretizar.
Face à súbita quebra de compromisso do Ministério, resta aos
agricultores do Mondego apelar para a intervenção política dos seus
autarcas para que exijam a implementação desta ajuda em 2022 e
protejam os seus agricultores e munícipes.
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CAP QUER
PRIMEIRO-MINISTRO
NAS NEGOCIAÇÕES

O Ministério da Agricultura demonstrou nas últimas semanas uma inaceitável falta de
respeito pelos agricultores e o seu trabalho e conhecimento. Os processos de consulta pública,
como aqueles que se referem à agricultura intensiva e aos pagamentos diretos da PAC em 2022,
apenas serviram “para europeu ver” e os contributos técnicos foram totalmente ignorados pela
tutela.

As Associações de agricultores filiadas na CAP, os seus dirigentes e técnicos concentraram-se
na análise das propostas apresentadas pelo Ministério e foram surpreendidos com medidas
cujos impactos não foram estudados nem considerados. O processo foi errado e merece pública
reprovação, denúncia e censura.

No dia 30 de Julho, a CAP denunciou o Ministério pela aprovação de medidas para os pagamentos
diretos em 2022 que “nada têm a ver com as medidas submetidas a consulta”, acusando a tutela de
“desrespeito das regras negociais mais elementares”, razão porque apela à intervenção de António
Costa, anunciando que “passará a enviar os seus contributos diretamente ao primeiro-ministro.”

• Um pagamento de 850 euros para o Regime da Pequena Agricultura – e não os 1000
euros decididos (e sem avaliação de qualquer tipo de impacto);

A Confederação considera indigna a forma processual como, na sequência de um regular processo
de consulta, foram tomadas as decisões pela Ministra da Agricultura sobre as medidas respeitantes
aos pagamento diretos para 2022 totalmente fora do quadro das medidas apresentadas.

É óbvio que compete ao Ministério da Agricultura a legitimidade formal para aprovar as medidas
que quiser, “mesmo erradas, desadequadas e desajustadas” e com impactos negativos para a
agricultura portuguesa, mas não é aceitável que “a proposta de decisão do Ministério, a enviar para
Bruxelas e relativa às opções nacionais da PAC para 2022, submetidas a consulta e pronúncia de
um parceiro social durante meses, tenham sido alteradas e apresentadas como decisão final, sem em
momento algum terem sido objecto de prévia apreciação. Para que fique claro: as decisões tomadas
incidiram em medidas não discutidas e não apreciadas, desprezando e desconsiderando o que deve
ser um leal e correcto procedimento de consulta.

Estratégia UE para Florestas 2030

Como noticiámos na última edição do Notícias CAP, as decisões de Portugal sobre os pagamentos
diretos apresentam medidas que surgem à revelia do processo de consulta onde se enunciava:

• Um pagamento redistributivo de 120 euros para os primeiros 5 hectares – e não os
primeiros 10 hectares (também sem avaliação de qualquer tipo de impacto);

• Um eventual pagamento ligado para o sector dos cereais a partir do ano de 2023 – quando
todos os documentos anteriores referem um pagamento ligado para este sector já em 2022,
no âmbito de uma “Estratégia de fomento ao cultivo de cereais”objecto de aprovação anterior
através de uma Resolução do Conselho de Ministros, já aceite em Bruxelas e publicamente
anunciada pela própria Ministra.

A CAP entende que os processos de consulta “devem ser norteados por princípios de rigor,
previsibilidade, seriedade e de respeito, tudo o que faltou a este processo.” Por isso se disponibilizou
para contribuir, reunir, apresentar propostas e assistir tecnicamente ao desenho das medidas. Ser
confrontada com decisões “surpresa” é inadmissível para a Confederação que tomou a decisão, “de
ora em diante, e no estrito âmbito da discussão do PEPAC (Plano Estratégico da PAC), remeter
todos os seus contributos diretamente ao Senhor Primeiro-Ministro”, António Costa.
da União Europeia para passarem antes a ser instrumento de algumas das suas mais importantes
e abrangentes políticas. Essa alteração da natureza da estratégia entre a versão de 2013 e a actual é
constatável também pela mudança do cariz operacional que lhe é conferida pela Comissão.
EFUE 2030 estabelece o quadro político que “permitirá que as florestas da UE se expandam e
sejam saudáveis, diversas e resilientes, contribuindo significativamente para a biodiversidade, o bemestar das populações das áreas rurais e uma bioeconomia de base florestal sustentável”. Organiza-se
em torno de seis domínios:
• apoio às funções socioeconómicas das florestas;

• protecção, a recuperação e a expansão as florestas da UE para combater as mudanças
climáticas;

• reversão da perda de biodiversidade e garantia de ecossistemas florestais resilientes e
multifuncionais;
• monitorização estratégica das florestas;

• forte agenda de pesquisa e inovação para as florestas europeias;

• um quadro de governação das florestas europeias compreensivo e coerente.
Tendo como horizonte 2030, a Comissão Europeia apresentou a 16 de Julho a nova Estratégia da
União Europeia para as Florestas, muito diferente da Estratégia definida em 2013 cujo foco era a
sustentabilidade da gestão florestal e a integração da floresta e da silvicultura nas diferentes políticas
comunitárias com elas relacionadas.

A nova Estratégia centra-se, antes do mais, no contributo que floresta e silvicultura podem dar
para o cumprimento do objectivo de se alcançar uma economia sustentável e neutra sob o ponto de
vista do clima em 2050. Ancorada no Pacto Ecológico Europeu e na Estratégia de Biodiversidade
da UE para 2030, visa contribuir para alcançar em 2030 pelo menos 55% da meta de redução
de gases de efeito de estufa, tal como previsto na Lei europeia do clima. Desta forma, floresta e
silvicultura deixam, em certa medida, de ser objecto independente do interesse e actuação sectorial

A sua estrutura cobre os principais aspetos de governação, considerando os aspectos económico,
ambiental e climático, o estado dos recursos, a investigação e a inovação e, finalmente, a organização
de governo. Formalmente, pouco se afasta das oito áreas de prioridade da estratégia de 2013, no
entanto difere daquela, essencialmente na fundamentação, toda ela mais assente em preocupações
de cariz ambiental amplo e focada na prossecução dos propósitos do Pacto Ecológico Europeu, e
também na sua mais desenvolvida dimensão operacional.
O documento segue agora para apreciação pelos comités europeus Económico e Social e das
Regiões, bem como pelo Parlamento Europeu, só depois a Comissão poderá avançar com as
propostas legislativas que darão cumprimento às intenções referidas na Estratégia.
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Espantamento
de aves com
arma de fogo

ICNF aprovou a alteração da autorização de espantamento
de aves com arma de fogo, para utilização em terrenos
cinegéticos ordenados, como método excecional de
correção de densidades. Os agricultores podem fazer os
seus pedidos em qualquer balcão regional do Instituto.
De acordo com o aditamento ao Despacho nº
DP/004/2016, de 28 de Dezembro, fica estabelecido
que sempre que se mostre necessário, para prevenir ou
minimizar danos na fauna, na flora, nas pescas, nas florestas,
na agricultura e na pecuária ou ainda para a proteção da
saúde e segurança públicas causados por aves de espécies
cinegéticas, poderá, ao abrigo do artigo 113.º, do DecretoLei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na sua redação atual, a
título excecional, ser autorizado o uso de arma de fogo com
cartuchos carregados com materiais de baixa competência
balística e baixa competência perfurante em ações de
correção de densidade de espécies cinegéticas em terrenos
ordenados tendo em consideração o seguinte:

Majoração do
Gasóleo Agrícola

1.O método de espantamento de uma espécie cinegética
considera-se, para todos os efeitos, um processo de
correção/gestão de densidades na área em questão.
2. Este processo de correção de densidades enquadra-se
nas ações de gestão de espécies cinegéticas previstas na lei e
regulamentos da atividade venatória.
3. O método consiste em efetuar disparos com arma
de fogo, de cano liso, utilizando cartuchos de baixa
competência balística e baixa competência perfurante.
4. Os cartuchos deverão ser carregados com projéteis
não metálicos, constituídos de matéria inerte, de baixa
competência balística e ausência de capacidade de
perfuração, legalmente aprovados.
5. O uso deste método não poderá, em caso algum, causar
danos, ferimentos ou provocar a morte das aves.
6. Este método aplica-se apenas quando outros não se
mostrem adequados, designadamente o uso de espantalhos,
figuras de predadores, máquinas de gás ou o uso de aves
de rapina.
7. O titular da autorização excecional de correção de
densidade de espécies cinegéticas de aves tem que ser
detentor de carta de caçador, de licença de uso e porte de
arma e de seguro de responsabilidade civil contra terceiros.”

Pinot Noir 2020 da Casa da
Atela premiado com ouro
A segunda edição do Concurso de Vinhos Escanções de Portugal,
iniciativa reconhecida pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV),
aconteceu nos dias 2 e 3 de Julho, onde estiveram 195 vinhos em
prova.
Com Tambuladeira de Ouro e Tambuladeira de Prata foram
medalhados 59 vinhos – 49 de Ouro e 10 de Prata - e nas Grandes
Tambuladeiras de Ouro para Melhor Vinho Tinto, Branco, Rosé,
Espumante e Generoso, foram distinguidos 5 vinhos.
O pinot Noir 2020 da Casa da Atela, empresa aderente ao Portugal
Sou Eu desde 2020, foi o galardoado com a Grande Tambuladeira de
Ouro na categoria de “Melhor Vinho Rosé”.

A autorização excecional de correção de densidade de
espécies cinegéticas de aves em terrenos ordenados deve
mencionar a metodologia a utilizar, as características
dos cartuchos, o período de utilização, o horário diário
permitido e deve mencionar de forma inequívoca que este
método não pode causar danos, ferimentos ou provocar a
morte das aves.

Edital da DGADR indica os beneficiários da majoração de 0,06€/
litro atribuída em 2021 ao gasóleo colorido e marcado.
Conforme definido na Lei do Orçamento de Estado, os pequenos
agricultores, os detentores do estatuto de agricultura familiar, os
pequenos aquicultores e a pequena pesca artesanal e costeira que
utilizem gasóleo colorido e marcado com um consumo anual até
2000 litros, que se encontrem legalmente constituídos e com situação
tributária e contributiva regularizada, à data de 31 de Maio de 2021,
têm direito a uma majoração dos subsídios, a conceder pelas áreas
governativas da agricultura e do mar, de 0,06 € por litro. O pagamento
é efetuado pelo IFAP através de transferência bancária.

Xylella
fastidiosa ataca
alecrim em
Tavira e Sintra
Nos dias 7 e 10 de Agosto, dois comunicados da DGAV confirmaram a presença
da bactéria Xylella fastidiosa em plantas de alecrim num viveiro na região de Tavira,
e em espaços públicos em Sintra.
A deteção das plantas infetadas ocorreu na sequência dos trabalhos de prospeção
oficiais determinados pelo Plano Nacional para o Controlo da praga. No caso do
viveiro na região da Luz de Tavira e Santo Estevão foram colhidas 122 amostras,
enquanto na região de Massamá e Monte Abrãao os serviços recolheram 44
amostras, todas elas enviadas para análise no Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária (INIAV).
Em ambos os casos foram implementadas as medidas fitossanitárias regulamentadas
pela União Europeia e estabelecidas Zonas Demarcadas (Zona infetada 50m +
Zona tampão 2,5 Km) nas quais decorrem amostragens intensivas a outras plantas
suscetíveis à bactéria, assim como a averiguação da existência de insetos vetores.
A primeira confirmação de Xylella fastidiosa em Portugal ocorreu no final de
2018, numa amostra de Lavandula dentata, num jardim em Vila Nova de Gaia.
Com quatro variantes, a bactéria pode dispersar-se a longas distâncias através
da movimentação de plantas contaminadas, e afeta espécies como a oliveira,
amendoeira, cerejeira, citrinos, videira e sobreiros e diversas ornamentais, incluindo
lavandas, rosmaninho e loendros.

Apoio ao Ordenamento
e Gestão Zonas de Caça
Decorre até 30 de Setembro o período
de candidatura ao Programa de Apoio ao
Ordenamento e à Gestão Zonas de Caça 2021.
Este apoio financeiro destina-se a promover o
ordenamento e a gestão dos terrenos inseridos
em zonas de caça, pressupondo a realização de
investimentos de melhoria do habitat tais como
instalação de campos de alimentação,comedouros,
bebedouros, cercas, limpezas de matos, entre
outros, com vista a fomentar os efetivos das
populações cinegéticas, sendo que também estas
ações contribuem para a conservação de espécies
com estatuto de conservação desfavorável,
tais como o lobo, o lince e algumas rapinas, ao
aumentar as possíveis espécies-presa, através das
medidas de ordenamento e melhoria do habitat,
bem como de eventuais ações de repovoamento.
A formalização das candidaturas é realizada
pelos beneficiários junto do ICNF mediante
a submissão na plataforma eletrónica do
Fundo Florestal Permanente (ffp.icnf.pt)
e preenchimento de formulário próprio
disponibilizado nessa plataforma.
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