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Enquadramento Regulamentar 

Artigo 27.º – Criação de agrupamentos e organizações de produtores do Regulamento (UE) n.º 

1305/2013, do Conselho e do Parlamento Europeu 

 

Racionalidade da Medida/Ação e Prioridades e Domínios do 

Desenvolvimento Rural 

A fraca concentração da oferta ao nível da produção constitui uma das principais fragilidades do 

setor agrícola e florestal nacional, constatação partilhada pela quase totalidade das entidades 

representativas do sector. A promoção da organização, através de apoio aos Agrupamentos e 

Organizações de Produtores foi assim identificada como a forma de fazer frente a um dos principais 

problemas estruturais do setor, contribuindo para aumentar a capacidade de gerar valor a montante, 

e contrariar o desequilíbrio que se verifica na cadeia de valor. 

Enquadrando-se, assim na Prioridade 3 - promover a organização das cadeias alimentares, 

nomeadamente no que diz respeito à transformação e à comercialização de produtos agrícolas, o 

bem-estar animal e a gestão de riscos na agricultura, nomeadamente no domínio (a) aumento da 

competitividade dos produtores primários mediante a sua melhor integração na cadeia 

agroalimentar através de sistemas de qualidade, do acrescento de valor aos produtos agrícolas, da 

promoção em mercados locais e circuitos de abastecimento curtos, dos agrupamentos e 

organizações de produtores e das organizações interprofissionais. 

As organizações de produtores têm, entre outros, objetivos relacionados com inovação, ambiente e 

clima, nomeadamente, investigação e promoção de iniciativas nos domínios da produção sustentável 

e das práticas inovadoras que respeitem o ambiente; gerir os subprodutos e resíduos 

nomeadamente para proteger a qualidade das águas do solo e da paisagem e preservar ou fomentar 

a biodiversidade e contribuir para uma utilização sustentável dos recursos e para a mitigação das 

alterações climáticas. 

 

Operação 5.1.1 CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES  

 

Código CE 

9.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores nos setores da agricultura e silvicultura  

 

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 

A ação reveste a forma de um apoio concedido aos Agrupamentos (AP) ou às Organizações de 

Produtores (OP) abrangidos pela definição de PME e oficialmente reconhecidos1, com base num 

Plano de Ação, com um caráter temporário correspondente ao período de arranque do AP/OP. O 

apoio será calculado em função do respetivo Valor da Produção Comercializada (VPC). 

                                                 
1 Em Portugal a figura e o reconhecimento de Organização de Produtores está já prevista no DN 11/2010, que será alterado 
para incluir também a figura de Agrupamento de Produtores, de acordo com o Regulamento de execução do FEADER. 



 
 

 

PDR2020 

 

3 

TIPO DE APOIO 

O apoio anual, de base forfetária, para determinadas tipologias de investimento prevê-se a utilização 

de custos simplificados, nomeadamente na forma de taxas fixas. 

 

LIGAÇÕES A OUTRA LEGISLAÇÃO 

 Reg, (UE) 1308/2013 que estabelece uma organização comum de mercados dos produtos 

agrícolas; 

 Portaria 1266/2008 relativa ao reconhecimento de organizações de produtores para o 

regime das Frutas e Hortícolas; 

 Despacho Normativo nº 11/2010 e suas alterações relativo ao reconhecimento de 

organizações de produtores que não de Frutas e Hortícolas; 

 A legislação nacional anteriormente mencionada está suportada pelo revogado Reg. nº 

1234/2007 pelo que está a ser preparada legislação suportada pelo Reg nº 1305/2013. 

 

BENEFICIÁRIOS 

Agrupamentos de Produtores ou Organizações de Produtores que respeitem a definição de PME, e 

estejam reconhecidos: 

 ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e da Legislação Nacional aplicável como 

Organização de Produtores para um dos setores previstos no n.º 2 do artigo 1.º do mesmo 

Regulamento, com exceção do setor hortofrutícola, ou; 

 ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 e da Legislação Nacional aplicável como 

Agrupamento de Produtores para um dos setores previstos no n.º 2 do artigo 1.º do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013, com exceção do setor hortofrutícola; 

 Em complemento dos números anteriores, no caso do sector vitivinícola os agrupamentos ou 

organizações de produtores que tenham resultado da junção de duas ou mais entidades 

coletivas em que cada uma delas represente pelo menos 20% do volume total de negócios; 

 Estejam reconhecidos ao abrigo da legislação nacional aplicável ao setor florestal; 

E que: 

 Apresentem um plano de ação aprovado em Assembleia-Geral para um período mínimo de 3 

anos e máximo de 5 anos após reconhecimento; 

 Tenham sido reconhecidos como AP ou OP a partir de 12 meses anteriores à aprovação do 

PDR 2020; 

 Se enquadrem na definição de PME; 

 Demonstrem ter meios para assegurar o financiamento próprio das ações propostas no 

plano de ação. 
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DESPESA ELEGÍVEL 

Para efeitos de orçamento do plano de ação não serão considerados elegíveis investimentos 

tangíveis, com exceção de equipamentos relacionados com controlo de qualidade, classificação dos 

produtos e processos de acreditação ou certificação, bem como equipamentos e software 

informático. 

Os custos operacionais associados à execução global do plano de ação estão limitados até 5% do 

valor total do orçamento; 

Os custos de preparação do Plano de Ação (incluindo os estudos e custos de desenvolvimento deste 

plano) estão limitados até 3% do valor total do orçamento; 

Os custos com a demonstração e divulgação de resultados estão limitados até 3% do valor total do 

orçamento. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Os AP/OP reconhecidos devem apresentar para efeitos de elegibilidade ao apoio um Plano de Ação 

aprovado em Assembleia-Geral, que deve constituir um compromisso relativamente à realização de 

determinadas atividades, fixando objetivos, metas e limites temporais para essa realização e 

apresentando o respetivo orçamento de execução. 

Essas atividades respeitarão nomeadamente a: 

 Adaptação da produção dos membros produtores às exigências do mercado; 

 Comercialização conjunta de produtos, incluindo a preparação para a venda, a centralização 

das vendas e o fornecimento aos grossistas; 

 Estabelecimento de normas comuns em matéria de informação sobre a produção, em 

especial no que diz respeito às produções e disponibilidades; 

 Desenvolvimento de competências empresariais e comerciais; 

 Organização e facilitação de processos de inovação (incluindo ensaios de campo para 

demonstração e elaboração de guiões técnicos das culturas); 

 Software e equipamento informático para modernização da gestão de estruturas produtivas 

comuns, incluindo armazenagem e conservação da produção dos membros produtores; 

 Aproveitamento do potencial dos produtos através de iniciativas que reforcem a sua 

competitividade; 

 Criação ou melhoria de sistemas de rastreabilidade específicos e desenvolvimento de 

métodos e instrumentos para melhoria da qualidade dos produtos em todas as fases da 

produção, transformação e comercialização; 

 Estudos de mercado, comercialização e marketing; 

 Criação de marcas coletivas; 

 Atividades necessárias à preparação, execução e divulgação do plano de ação. 
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Os requisitos mínimos relativos ao conteúdo do plano de ação, bem como os procedimentos 

administrativos para a sua aprovação e sua verificação serão definidos na legislação nacional que 

operacionalizará a presente ação. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Serão tidos em consideração, nomeadamente, os seguintes princípios na definição dos critérios de 

seleção: representatividade (em termos económicos, número de produtores, área e abrangência do 

Plano de Ação) e grau de organização de produção já existente. 

 

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO 

O apoio é concedido anualmente, de forma degressiva, durante os primeiros 5 anos após o 

reconhecimento enquanto organização de produtores ou 3 anos enquanto agrupamento de 

produtores, numa base forfetária de 10% do valor da produção comercializada (VPC), até ao máximo 

de 60% do orçamento estabelecido para o plano de ação e até ao limite de 100.000 euros por ano. 

O período total de apoio por beneficiário não pode exceder cinco anos. 

Na primeira fração, caso não exista possibilidade de cálculo do VPC, a ajuda será calculada com base 

no valor anual médio da produção comercializada dos seus membros, durante os três anos 

anteriores à sua adesão ao agrupamento. 

A última fração só será paga após verificação da correta execução do Plano de Ação e cumprimento 

dos respetivos objetivos e metas, e no caso dos Agrupamentos de Produtores, após confirmação de 

terem sido reconhecidos como Organização de Produtores durante o período de vigência do apoio. 

Caso as metas definidas no respetivo plano de ação não sejam atingidas haverá lugar à aplicação de 

um quadro sancionatório. 

 

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DA OPERAÇÃO 

Descrição do procedimento oficial de reconhecimento dos agrupamentos e organizações 

O reconhecimento de organizações de produtores, associações de organizações de produtores ou 

organizações interprofissionais, está enquadrado no Reg. nº 1308/2013 e em legislação nacional. 

Trata-se de um procedimento que não está diretamente ligado à presente medida. O processo de 

reconhecimento tem uma avaliação descentralizada, em cinco regiões – Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas, numa plataforma comum. Estas entidades oficiais serão responsáveis pela 

avaliação do pedido de reconhecimento e da conformidade face às disposições legalmente exigidas 

para o seu reconhecimento. Por outro lado, têm igualmente a incumbência de controlar que as 

organizações mantêm os pressupostos de reconhecimento para as quais foram aprovadas. 


