
  

PLANO DE MEDIDAS EXCECIONAIS PARA O SETOR AGROALIMENTAR NO 

QUADRO DA PANDEMIA COVID19 

  

Na sequência do alastramento da pandemia Covid-19 e da constatação de perturbações que o 

setor agrícola e a cadeia alimentar sofreram, foram criadas várias medidas que têm como 

principal objeBvo assegurar o funcionamento do setor agrícola e agroalimentar de forma a 

garanBr o abastecimento alimentar num contexto de fortes restrições de circulação de pessoas 

e mercadorias e ainda miBgar o efeito nos subsectores com quebra da procura. 

1. Medidas Setoriais 

DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E SOLIDARIEDADE 

1.1 Foi lançada a campanha “Alimente quem o Alimenta” pelo Ministério da Agricultura, que 

visa promover o consumo dos produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade. 

hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noBcia?i=agricultura-lanca-campanha-

alimente-quem-alimenta 

1.2 Campanha DOURO + SOLIDÁRIO!: O InsBtuto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP), 

conjuntamente com os representantes da produção e do comércio da Região Demarcada do 

Douro, promovem campanha desBnada ao fornecimento de solução anBsséBca de base 

alcoólica (álcool gel) aos centros hospitalares da Região Norte. 

hLps://www.ivdp.pt/noBcias/douro-solidario 

1.3 Prolongamento do prazo de submissão de candidaturas no PU2020 para 15 de junho. 

hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noBcia?i=prazo-de-candidaturas-ao-

pedido-unico-2020-prorrogado-para-15-de-junho 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=agricultura-lanca-campanha-alimente-quem-alimenta
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=agricultura-lanca-campanha-alimente-quem-alimenta
https://www.ivdp.pt/noticias/douro-solidario
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prazo-de-candidaturas-ao-pedido-unico-2020-prorrogado-para-15-de-junho
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prazo-de-candidaturas-ao-pedido-unico-2020-prorrogado-para-15-de-junho


1.4 Possibilidade de apresentação de documentação necessária à formalização das 

candidaturas em momento posterior à submissão, nomeadamente documentos com exigência 

de reconhecimento notarial de candidaturas. 

2. DESENVOLVIMENTO RURAL - PDR2020 

2.1 Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento no âmbito da 

medida do PDR2020, com regularização posterior. 

Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 

52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13 

2.2 São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos 

beneficiários em iniciaBvas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o 

COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo PDR 2020. 

N.º 2 do ArBgo 3.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de março 

N.º 3 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º 

Suplemento, Série I de 2020-03-13 

2.3 Os prazos de submissão das candidaturas, no âmbito de anúncios em curso, são 

prorrogados por 30 dias. 

N.º 3 - hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=medidas-relaBvas-

ao-programa-de-desenvolvimento-rural-2014-2020 

2.4 Autorização para apresentação de pagamentos intercalares com faseamento da submissão 

da despesa e respeBvo reembolso, sem observância do número máximo de pedidos previsto 

na regulamentação específica. 

N.º 1 do ArBgo 3.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de março 

Alínea b) do n.º 6 - hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noBcia?i=medidas-de-

apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=medidas-relativas-ao-programa-de-desenvolvimento-rural-2014-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=medidas-relativas-ao-programa-de-desenvolvimento-rural-2014-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=medidas-relativas-ao-programa-de-desenvolvimento-rural-2014-2020
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19


2.5 Os prazos de execução contratualmente definidos para iniciar e finalizar a execução nsico 

financeira dos projetos, cuja data limite para fim de invesBmento ocorra entre 1 de março e 15 

de junho de 2020, são automaBcamente prorrogados por três meses o prazo para a conclusão 

dos projetos que cheguem ao seu termo. 

ArBgo 2.º - Portaria n.º 81/2020, de 26 de março 

Alínea a) do n.º 6 - hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noBcia?i=medidas-de-

apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19 

2.6 Na sequência da medida anterior, prorrogação por 3 meses dos prazos para submissão de 

pedidos de pagamento. 

2.7 Foi estabelecido um conjunto de medidas integradas na medida LEADER, que visa a 

promoção e agilização dos canais de comercialização de produtos alimentares locais (cadeias 

curtas), alargando as possibilidades de escoamento para pontos específicos de concentração, 

localizados na área geográfica da produção, para além de mercados locais. Foi flexibilizada a 

elegibilidade e também o montante mínimo de invesBmento. 

Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril 

3. MEDIDAS DE MERCADO 

3.1 ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES DE FRUTAS E HORTÍCOLAS (OP F&H) 

Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento no âmbito dos 

Programas Operacionais Frutas e Horscolas 

Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 

52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13 

N.º 1 - hLps://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noBcia?i=medidas-de-apoio-ao-

setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19 

3.2 ReNradas de mercado – Apoio às organizações de produtores com dificuldades de 

escoamento por perda de mercado que, no âmbito dos seus Programas Operacionais, reBrem 

produtos horscolas  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=medidas-de-apoio-ao-setor-da-agricultura-no-ambito-do-covid-19


e frutos do mercado para os entregar a insBtuições parBculares de solidariedade social e ao 

Banco Alimentar. No âmbito desta medida, o apoio é de 40% do valor médio de mercado nos 

cinco anos anteriores, e passou também a estar prevista a elegibilidade para os produtos 

«framboesa», «amora», «mirBlo» e «morango». 

Portaria n.º 88-E/2020, de 6 de abril 

4.VINHO 

Apoio à promoção de vinhos em países terceiros (OCM ViBvinícola) 

4.1. Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em 

iniciaBvas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19 (em 

operacionalização). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º 

Suplemento, Série I de 2020-03-13 

4.2 Não penalização dos projetos que, devido aos impactos negaBvos decorrentes do 

COVID-19, não aBnjam o orçamento ou a taxa de execução financeira prevista (em 

operacionalização). 

4.3 Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento, quando aplicável 

(em operacionalização). 

Alínea a) do N.º 2 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 

52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13 

4.4 Prorrogação do prazo limite para entrega do relatório de execução final e do pedido de 

pagamento (Concurso 1/2019), de 30 de março para 30 de junho. 

Aviso_Prorroga__o_Prazo_PMT_1_2019.pdf 

5.Apoio à desNlação de subprodutos vínicos 

5.1 Alargamento e prioridade para os pagamentos de apoios à produção de álcool para fins 

hospitalares e farmacêuBcos, no âmbito da medida de desBlação de subprodutos. 

Portaria n.º 82-A/2020 de 30 de março 



5.2 Apoios à Promoção do Vinho e Produtos Vínicos no Mercado Interno (DL 94/2012) 

5.3 Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciaBvas 

ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19 (em 

operacionalização). 

5.4 Não penalização dos projetos que, devido aos impactos negaBvos decorrentes do 

COVID-19, não aBnjam o orçamento ou a taxa de execução financeira prevista (em 

operacionalização). 

5.5 Flexibilização de prazos (em operacionalização) 

6. APICULTURA 

6.1 Eliminação das penalizações inerentes ao não cumprimento dos objeBvos das ações 

aprovadas no âmbito do PAN 2020.  

6.2 Alargamento de prazo para alteração de candidaturas ao PAN 2020 - junho ou julho 

6.3 Ajustamento das obrigações de visitas de técnicos a apiários – aplicação do despacho DGAV 

em matéria de regras para visitas técnicas e distanciamento social 

hL p : / /s r v b a m i d . d g v. m i n - a g r i c u l t u ra . pt / p o r ta l / p a ge / p o r ta l / D GV/ge n e r i co s ?

generico=1381550&cboui=1381550 

6.4 Novo prazo para candidatura PAN2020 – para as ações que ainda não esgotaram envelope 

6.5 Novo prazo candidaturas PAN 2021 – avaliar receção e análise atual 

7. RECONHECIMENTO DE OP 

7.1 Alargamento de prazos para apresentação de relatórios relaBvos ao reconhecimento de 

Organizações de Produtores (OP) - para 15 de junho. 

8. MEDIDAS VETERINÁRIAS 

8.1 As deslocações de técnicos apícolas aos apiários são apenas permiBdas para a aplicação de 

tratamentos contra a varroose ou para colheitas de material para análise em caso de suspeita 

de doença. 

http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550


hLp://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?

generico=1381550&cboui=1381550 

8.2 As aBvidades de saneamento dos efeBvos pecuários foram adaptadas à situação 

emergência, conforme Despacho n.º 14/G/2020, publicitado em hLp://srvbamid.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550: 

 -  Validade das classificações sanitária dos efeBvos pecuários (ruminantes), sem restrições 

sanitárias, é prorrogada em 60 dias; 

 - Validade dos testes de pré-movimentação (TPM) realizada em bovinos é prorrogada em 30 

dias; 

 - Circulação de bovinos com idade inferior a 12 meses é condicionada à realização de um único 

TPM; 

 - Ações sanitárias são reprogramas priorizando as reinspeções de explorações pecuárias não 

indemnes; 

 - Prolongada a validade das vacinações contra a Língua Azul realizada a efeBvos pecuários de 

pequenos ruminantes enquanto vigorar o estado de emergência. 

8.3 Suspensão de todas as ações a realizar ao abrigo do Programa de Conservação e 

Melhoramento de Recursos GenéBcos do PDR 2020 

8.4 A emissão de cerBficados sanitários relaBva a animais vivos e de produtos de origem 

animal, emiBdos no sistema TRACES, é desmaterializada, sendo que os documentos que 

acompanham a remessa  

9. OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

9.1 Flexibilização temporária das comunicações ao Sistema Nacional de Informação e Registo 

Animal (SNIRA). 

9.2 Autorizada a extensão dos prazos legais para aplicação de idenBficação individual em 

bovinos até aos 50 dias de idade e em pequenos ruminantes até aos 10 meses de idade; 

9.3 Suspensão das ações de formação presenciais desBnadas a agricultores, privilegiando-se a 

conBnuidade da formação teórica pro meios eletrónicos; 

http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=1381550&cboui=1381550


9.4 Prorrogada a validade dos cartões de idenBficação dos técnicos responsáveis, operadores 

de venda e aplicadores de produtos fitofarmacêuBcos, incluindo aplicadores especializados;até 

ao desBno não carecem de assinatura nsica ou digital. 

10. Agricultura biológica - Organismos de controlo e CerNficação (OC) 

10.1 O adiamento dos controlos presenciais enquanto vigorarem as medidas excecionais e 

temporárias relaBvas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 (Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 13 de março), incluindo a recolha de amostras para determinações analíBcas, 

devendo estes ser realizados após o final da emergência sanitária. 

10.2 A Manutenção da emissão de documentos necessários, como seja os cerBficados, com 

base em verificações documentais e na análise de risco. 

11. Medidas em estudo 

11.1 Âmbito Nacional 

 - PDR2020/PU2020: diminuição das taxas de rateio no âmbito da medida 9 - manutenção da 

aBvidade agrícola em zonas desfavorecidas 

 - PDR2020: Linha de crédito BEI alargar elegibilidade aos projetos de invesBmento em curso 

11.2. Âmbito Comunitário 

GERAIS 

 - Redução das percentagens ou derrogação dos prazos de controlo no local. Propostas 

regulamentares a serem votadas em Comité dia 14 de abril 

 - Maior flexibilidade no cumprimento de prazos esBpulados em regulamentação comunitária. 

 - Adiamento de todas as auditorias programadas pelos serviços da Comissão. 



11.3 PAGAMENTOS DIRETOS 

Tendo em conta a gravidade e a persistência da situação de Coronavírus que se verifica, 

considera-se que no âmbito do arBgo 69.º - Medidas para resolver problemas específicos do 

Regulamento (UE) n.º 1307/2013, a Comissão Europeia está em condições de adotar atos de 

execução que sejam necessários e jusBficáveis em situações de emergência, durante o período 

considerado necessário (não podendo exceder 12 meses), de forma a assegurar a conBnuidade 

do regime de pagamentos diretos em circunstâncias extraordinárias. 

 - Apoio associado – Prémio por vaca em aleitamento, Prémio por ovelha e cabra, Prémio por 

vaca leiteira, Pagamento por superncie arroz e Pagamento por superncie tomate para 

transformação 

De acordo com o disposto no n.º 10 do arBgo 52.º do Regulamento (EU) n.º 1307/2013, definir 

a possibilidade dos pagamentos ligados “animais” e “superncies”, candidatos no Pedido Único 

de 2020, sejam pagos aos agricultores com base no apoio concedido no Pedido Único de 2019, 

e não de acordo com o cumprimento das regras de elegibilidade em 2020. 

11.4 Greening– Diversificação de culturas e supergcies de interesse ecológico 

 - Derrogação do cumprimento das práBcas benéficas para o clima e ambiente, relaBvas à 

diversificação de culturas e de superncie de interesse ecológico, previstas nos arBgos 44.º e 

46.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013, que permita aos agricultores, uBlizar para pastoreio 

as parcelas de pousio declaradas no Pedido Único de 2020. 

 - Reforço da percentagem de adiantamento PU 2020 

 - Reforço da percentagem de adiantamento dos pagamentos diretos para 70% e de ajudas 

SIGC para 85% do desenvolvimento rural e antecipação do período do pagamento. Propostas 

regulamentares a serem apresentadas pela Comissão dia 14 de abril. 

12. DESENVOLVIMENTO RURAL 

 - Derrogações que permitam a conBnuidade da produção alimentar sem condicionalismos: 

níveis de encabeçamento ou flexibilidade na sua gestão, flexibilidade no reporte de análises de 

terras, flexibilidade na uBlização das áreas de pastoreio. 



 - Prever de forma transversal cláusulas de revisão e salvaguarda ao nível dos compromissos e 

obrigações (Medidas SIGC e NSIGC) designadamente prevendo a possibilidade de se 

contemplarem no elenco factos de força maior, as disposições relaBvas a períodos de 

contenção e quarentena obrigatória. 

 - Promover a uBlização de tecnologias de teledeteção por forma a controlar a execução de 

projetos de invesBmento de menor montante de invesBmento (também a aplicar nas medidas 

SIGC); 

 - Antecipação de prazos e de 85 % de adiantamentos nas medidas superncie 

13. PROMOVER E AGILIZAR OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES 

LOCAIS 

Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril- Em tudo o que não está excecionado na presente portaria, 

aplica-se o regime de aplicação estabelecido pela Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua 

redação atual. 

Entrou em vigor no dia 05 de abril de 2020. 

13.1. Objeto 

Estabelecer um conjunto de medidas excecionais e temporárias relaBvas à situação 

epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e 

mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 

10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural 

do ConBnente, abreviadamente designado por PDR 2020. 

13.2. Beneficiários 

Para além das enBdades previstas no n.º 2, do arBgo 28.º, da Portaria n.º 152/2016, de 25 de 

maio, na sua redação atual, podem beneficiar da componente «cadeias curtas», do apoio 

«Cadeias curtas e mercados locais», as enBdades previstas no n.º 1, do referido preceito, a 

stulo individual ou em parceria com os Btulares de explorações agrícolas referido no n.º 2, 

para adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos específicos, 

previsto na alínea b), do n.º 1 do arBgo 4.º da portaria n.º 86/2020, de 4 de abril. 



13.3. Critérios de elegibilidade das operações 

1 - O custo total elegível das operações, apurado em sede de análise, deve ser igual ou superior 

a 500 euros e inferior ou igual a 50 000 euros, no caso da componente «cadeias curtas», e igual 

ou superior a 5000 euros e igual ou inferior a 100 000 euros no caso da componente 

«mercados locais». 

2 - As operações devem ser realizadas na área geográfica correspondente ao território de 

intervenção do grupo de ação local (GAL), podendo ainda abranger a demais área geográfica 

respeitante aos concelhos desse território, aos concelhos limítrofes, e aos concelhos que 

integram a mesma comunidade intermunicipal, exceto quando respeitem a mercados locais e 

pontos de venda coleBvos que se traduzam em estruturas fixas. 

13.4. Tipologia de ações 

1 - O apoio «Cadeias curtas e mercados locais», no que respeita à componente «cadeias 

curtas», compreende, para além das ações previstas no n.º 1 do arBgo 31.º da Portaria n.º 

152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual, as seguintes: 

a) Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e 

aquisições de serviços associadas; 

b) Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos específicos, no 

âmbito de cadeias curtas. 

2 - Entendem-se por pontos específicos os pontos desBnados à concentração da entrega de 

produtos locais agrícolas e agroalimentares, sob a gestão de uma enBdade diversa do 

consumidor final e que comprova a entrega, localizados nos concelhos da área geográfica 

correspondente aos territórios de intervenção do GAL, ou ainda, no caso de estruturas móveis, 

na área dos concelhos limítrofes e dos concelhos que integram a mesma comunidade 

intermunicipal. 

13.5. Forma, níveis e limite dos apoios 

O montante máximo de apoio relaBvo a deslocações, por Btular de uma exploração agrícola, 

no âmbito da operação, não pode exceder os 7488 euros, durante a vigência do projeto,  



correspondente a um apoio de 48 euros por deslocação, considerando-se um dia de entregas 

equivalente a uma deslocação. 

13.6. Despesas elegíveis 

É elegível uma despesa, na forma de custo simplificado, tendo em vista suportar os custos de 

deslocações aos mercados locais, ou a pontos de entrega, nomeadamente os custos de 

transporte, portagens e alimentação, no valor de 60 euros por deslocação, conforme os limites 

definidos nos n.os 4 e 5 do arBgo 34.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 

atual. 

13.7. Produção de efeitos 

A portaria aplica-se aos avisos de abertura de candidaturas ainda não encerrados. 


