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COVID 19 | MEDIDAS DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA 

A pandemia provocada pelo vírus Covid-19 tem espoletado, por parte do Governo 

Português, a tomada de posições em vários setores de atividade afetados, tendo vindo 

a ser anunciadas, de forma dinâmica e em função da evolução da situação pandémica, 

várias medidas de apoio. 

Antevendo as dificuldades que o setor agrícola deverá atravessar, e numa tentativa de 

minimizar os impactos económico-financeiros, o Governo aprovou um conjunto de 

medidas de apoio a este setor. 

Trata-se de medidas que procuram responder a situações já identificadas, encontrando-

se em permanente revisão e atualização, em função da evolução da pandemia.  

 

A 13 de março, e na sequência da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros 

de 12 de março, foram apresentadas as medidas concretas dirigidas ao setor agrícola, 

sendo possível ler na íntegra o Comunicado oficial aqui. Este anúncio foi reforçado a 23 

de março, através de uma nota informativa que o Ministério da Agricultura dirigiu ao 

setor agrícola, a qual poderá consultar na íntegra aqui, sendo de reiterar que este pacote 

de medidas poderá sofrer alterações em função, tal como já se referiu, da evolução da 

situação pandémica nacional. 

 

Todavia, e para que possa ficar mais claro, apresentam-se essas medidas económicas, 

por subsetor, da seguinte forma: 

A. Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) 

a. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de pagamento 

no âmbito da medida do PDR2020, com regularização posterior. 

b. São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente 

suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou 

adiadas por razões relacionadas com a COVID-19, previstas em projetos 

aprovados pelo PDR 2020. 

c. Os prazos de execução contratualmente definidos para finalizar a 

execução física e financeira dos projetos, cuja data limite para fim de 

investimento ocorra entre 1 de março e 15 de junho de 2020, são 

automaticamente prorrogados por três meses o prazo para a conclusão 

dos projetos que cheguem ao seu termo. 

d. Os prazos de submissão das candidaturas, no âmbito de anúncios em 

curso, são prorrogados por 30 dias. 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=0c8be43d-4b31-4fed-a866-f2fe1a39a234
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=5e80c9b8-bb49-4323-b62e-2b337caa2552
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e. Autorização para apresentação de pagamentos intercalares com 

faseamento da submissão da despesa e respetivo reembolso, sem 

observância do número máximo de pedidos previsto na regulamentação 

específica. 

f. Prorrogação por 3 meses dos prazos para conclusão de projetos e 

submissão de pedidos de pagamento. 

 

B. Setor da Vinha e do Vinho 

a. Apoio à promoção de vinhos em países terceiros 

i. Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas pelos 

beneficiários, em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por 

razões relacionadas com a COVID-19. 

ii. Não penalização dos projetos que, devido aos impactos 

negativos decorrentes da COVID-19, não atinjam o orçamento ou 

a taxa de execução financeira prevista. 

iii. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de 

pagamento, quando aplicável. 

iv. 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. 

 

b. Apoio à promoção do Vinho e Produtos Vínicos no Mercado Interno 

i. Elegibilidade das despesas comprovadamente suportadas pelos 

beneficiários, em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por 

razões relacionadas com a COVID-19. 

ii. Não penalização dos projetos que, devido aos impactos 

negativos decorrentes da COVID-19, não atinjam o orçamento ou 

a taxa de execução financeira prevista. 

iii. Flexibilização de prazos. 

 

c. Apoio à destilação de subprodutos vínicos 30. Será alargada a 

elegibilidade desta medida, de forma a incluir o álcool destinado ao uso 

hospitalar e/ou à indústria farmacêutica, permitindo assim direcionar os 

stocks de matéria prima existentes, que se estimam num valor mínimo 

de 500.000 L. (Portaria em fase de publicação) 
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C. Setor das frutas e hortícolas 

a. Atribuição de adiantamentos para liquidação dos pedidos de 

pagamento, no âmbito dos Programas Operacionais Frutas e Hortícolas. 

b. Alargamento de prazos no âmbito da apresentação de relatórios relativos 

ao reconhecimento de Organizações de Produtores (OP), para 15 de 

junho. 

 

D. Medidas veterinárias 

 

a. As deslocações de técnicos apícolas aos apiários são apenas permitidas 

para a aplicação de tratamentos contra a varroose ou para colheitas de 

material para análise em caso de suspeita de doença. 

b. As atividades de saneamento dos efetivos pecuários foram adaptadas à 

situação emergência, conforme Despacho n.º 14/G/2020 

i. Validade das classificações sanitárias dos efetivos pecuários 

(ruminantes), sem restrições sanitárias, é prorrogada em 60 dias;  

ii. Validade dos testes de pré-movimentação (TPM) realizada em 

bovinos é prorrogada em 30 dias;  

iii. Circulação de bovinos com idade inferior a 12 meses é 

condicionada à realização de um único TPM;  

iv. Ações sanitárias são reprogramas priorizando as reinspeções de 

explorações pecuárias não indemnes; Plano de Medidas 

Excecionais para o sector agroalimentar COVID 19 – versão 1 12  

v. Prolongada a validade das vacinações contra a Língua Azul 

realizada a efetivos pecuários de pequenos ruminantes enquanto 

vigorar o estado de emergência.  

c. Suspensão de todas as ações a realizar ao abrigo do Programa de 

Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos do PDR 2020. 

d. A emissão de certificados sanitários relativa a animais vivos e de 

produtos de origem animal, emitidos no sistema TRACES, é 

desmaterializada, sendo que os documentos que acompanham a 

remessa até ao destino não carecem de assinatura física ou digital. 

 

E. Outras medidas no âmbito do Instituto de Financiamento da Agricultura e 

Pescas, I. P. (IFAP) 

a. Pedido Único: Prolongamento do prazo para submissão de candidaturas 

no âmbito do PU2020 até 15 de junho. Existe a possibilidade de 

https://www.ifap.pt/art68-medidas-agro-ambientais
https://www.ifap.pt/art68-medidas-agro-ambientais


P á g i n a  4 | 6 

 

apresentação da documentação necessária à formalização das 

candidaturas em momento posterior à submissão, nomeadamente 

documentos com exigência de reconhecimento notarial de candidaturas. 

b. Flexibilização temporária das comunicações ao Sistema Nacional de 

Informação e Registo Animal (SNIRA). 

c. Suspensão das ações de formação presenciais destinadas a 

agricultores, privilegiando-se a continuidade da formação teórica por 

meios eletrónicos. 

d. Prorrogada a validade dos cartões de identificação dos técnicos 

responsáveis, operadores de venda e aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos, incluindo aplicadores especializados; 

e. Autorizada a extensão dos prazos legais para aplicação de identificação 

individual em bovinos até aos 50 dias de idade e em pequenos 

ruminantes até aos 10 meses de idade; 

f. Alargamento de prazos no âmbito do Regime Escolar (ajuda concedida 

no âmbito da distribuição gratuita de fruta e leite escolar); 

i. Possibilidade de não distribuição dos produtos, podendo os 

mesmos ser entregues em instituições (existe já esclarecimento 

da CE neste sentido).  

ii. Prever a não execução de Medidas educativas de 

acompanhamentos pelos estabelecimentos escolares que não o 

tenham realizado atá à data. 

iii. Prolongar o prazo para aprovação das entidades requerentes 

para novos beneficiários (previsto até 31 de julho de 2020 para o 

ano letivo 2020/21). 

 

F. Outras medidas para o setor agroalimentar 

a. Acesso à linha de crédito capitalizar 2018 | COVID-19 para fazer face às 

necessidades de fundo de maneio e de tesouraria; garantia até 80% do 

capital em dívida, com comissão de garantia integralmente bonificada; 

b. Aumento de 250 milhões de euros para 300 milhões de euros, para o 

plafond da linha de seguro de crédito à exportação de curto prazo com 

garantias de Estado; 

c. Adiamento do prazo legal para realização das assembleias gerais das 

sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas até 30 de 

junho de 2020; 
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d. No âmbito da agricultura biológica – organismos de controlo e certificação 

(OC), em termos administrativos: 

i. O adiamento dos controlos presenciais enquanto vigorarem as 

medidas excecionais e temporárias relativas 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 analíticas, devendo estes ser realizados após o 

final da emergência sanitária; 

ii. A Manutenção da emissão de documentos necessários, como 

seja os certificados, com base em verificações documentais e na 

análise de risco. 

 

De acordo com a informação disponível até ao momento, e concretamente em relação 

às cadeias de abastecimento do setor agroalimentar, é possível afirmar que existe total 

confiança na capacidade de resposta do sistema. Como complemento a esta 

informação, e à informação apresentada anteriormente, aconselha-se a leitura do 

documento “Plano de medidas excecionais para o setor agroalimentar no quadro da 

pandemia Covid19”, elaborado pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação das 

Condições de Abastecimento de Bens nos Sectores Agroalimentares e do Retalho, do 

Ministério da economia, sempre em colaboração com o Ministério da Agricultura (no 

âmbito do qual foi criado um grupo interno, no qual participam as entidades 

representativas dos setores e atividades que, pela sua relevância em termos setoriais, 

têm contacto direto com os operadores e detêm um conhecimento mais efetivo da 

situação). 

 

Após se ter reunido informação complementar sobre esta matéria, e para ficar mais 

esclarecido sobre algumas dúvidas que possam surgir no âmbito das medidas, até ao 

momento anunciadas, poderá consultar aqui algumas perguntas frequentes que o 

poderão elucidar sobre a forma como serão implementadas. 

 

Nota: Os empresários e as empresas do setor podem contar ainda com as medidas de 

natureza fiscal e contributiva, bem como com os apoios da Segurança Social a 

trabalhadores e empregadores, divulgados pelas respetivas áreas governativas. 

 

Informa-se ainda que o gabinete da Ministra da Agricultura disponibiliza um endereço 

de e-mail para facilitar o contacto de apoio ao setor: agricultura.covid19@ma.gov.pt.  

 

https://www.gpp.pt/images/Destaques/Plano_medidas_excionais_MA__verso_1__31_03_2020.pdf
https://www.gpp.pt/images/Destaques/Plano_medidas_excionais_MA__verso_1__31_03_2020.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#agricultura
mailto:agricultura.covid19@ma.gov.pt
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A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) lançou um serviço telefónico 

(tel. 217 100 000)  para recolher e prestar informação à comunidade e aos agricultores, 

que visa esclarecer os agricultores e a comunidade sobre todas as questões que tenham 

relativamente às condições de funcionamento das suas empresas neste período 

excecional, assim como ao acesso às medidas que foram, entretanto, anunciadas para 

fazer face a este período conturbado. 

 

Paralelamente, poderá manter-se atualizado sobre a evolução nacional da situação do 

Covid-19 em #estamoson 

https://covid19estamoson.gov.pt/

