
ANEXOS



ANEXO 3.1 – TABELAS CONSTRUÍDAS NO ÂMBITO DO PROJECTO LACOPE 2006

I. Legislação que introduz a PAC e política estrutural nacional

EC Regulations
General regulations:

   Reg. (CE) 1782/2003
   Reg. (CE) 21/2004 
   Reg. (CE) 583/2004 
   Decision (CE) 281/2004
   Rectification do Reg. (CE) 1782/2003 
   Reg. (CE) 864/2004 
   Reg. (CE) 1540/2004 
  Reg. (CE) 2217/2004 

Rural Development:

   Reg. (CE) 1783/2003 
   Reg. (CE) 1784/2003 
   Reg. (CE) 1786/2003. 

Direct payment:

   Reg. (CE) 795/2004 
   Reg. (CE) 1974/2004 
   Rectificação do Reg.   (CE) 1974/2004   
   Reg. (CE) 394/2005 
   Reg. (CE) 118/2005 

Cross Compliance:

   Reg. (CE) 796/2004 
   Rectification do Reg. (CE) 796/2004
   Reg. (CE) 239/2005 da Comissão 
   Reg. (CE) 436/2005 da Comissão, 

Modulation:

   Reg. (CE) 1655/2004 

Specific support regimes:

   Reg. (CE) 2237/2003 
   Reg. (CE) 1973/2004 
   Rectificação do Reg.   (CE) 1973/2004   

National Legislations
Direct Payment Regime:

  Despacho-Normativo 32/2004
  Portaria 1202/2004 
  Despacho-Normativo 42/2004
  Portaria 206/2005
  Portaria 616/2005
  Despacho Normativo 39/2005 

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1782-2003_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif.1973-2004.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif.1973-2004.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1973-2004_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_2237-2003_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1655-2004_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_436-2005_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_239-2005_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif_796-2004.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_796-2004_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_118-2005_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_394-2005_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif_1974-2004.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif_1974-2004.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1974-2004_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_795-2004_Com.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1786-2003_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1784-2003_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1783-2003_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_2217-2004_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_1540-2004_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_864-2004_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Rectif_1782-2003.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Decisao(CE)_281-2004_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_583-2004_Cons.pdf
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/ReformaPAC/Reg(CE)_21-2004_Cons.pdf


  Despacho Normativo 41/2005

Cross-Compliance: Legal management framework:

  Aviso 170/2005
  Portaria 36/2005
  Despacho Normativo 7/2005
  Despacho Normativo 33/2005

Specific support regime:

  Despacho-Normativo 16/2004 
  Despacho-Normativo 33/2004

Rural Development:

Portaria N. 52/2006

Medidas de politica agrícola com impacto nos sistemas de pastoreio extensivos Alentejo (Portugal)

II. Medidas do 1.º Pilar antes da reforma 2003

Tabela A3.1.1 - The CAP 1st Pillar introduced aids to the following crops (some of them with relevance in the 
study area)

Non irrigated Irrigated 

Cereals

Wheat Wheat
Durum Wheat Durum Wheat
Barley Barley
Triticale Triticale
Sorgum Sorgum
Oat

Oil seeds
Sunflower
Canola

Protein crop

Pees
Broad  beans  and 
forage beans
Sweet Lupinus 

Other Non textile wax  Non textile wax  

Tab. A3.1.2: Price and subsidy 2003/2004

Products Intervention price 
(€/ton)

co-financed 
subsidy (€/ha)

Compensatory aid 
(€/ton)

Cereals
Wheat 101.31 - 63.00

Durum Wheat 101.31 344.45 63.00
Barley 101.31 - 63.00

Triticale - - 63.00
Sorgum 101.31 - 63.00

Other cereals - - 63.00

Protein crop - - 72.50

Oil seeds - - 63.00



Non textile wax  - - 63.00
Mandatory set aside - - 63.00
Voluntary set aside - - 63.00



Set a side 
- Total set aside area (mandatory + voluntary) can rich up to 50% of  total area of irrigated and non 

irrigated crops that has been declared when this area is ≤ to the area needed to produce 92 ton of 
cereals. The set aside area also cannot exceed 50% of the total crop area (sowed or under voluntary set 
aside).

- Any type of set aside have a duration  from January 15 to August  31, and when it is the case of a 
spontaneous vegetable cover the set aside areas can be grazed after July 15.

- Labour needed to the next crop after the set aside can be started after July 15. 
- Set aside areas must have a vegetable cover suitable to prevent erosion risks between January 15 and 

May 15 according with the following cover type: 
• Vegetable cover with legumes or annual lollium, being allowed the use of fertilisers and herbicides. 

This cover however:  
• cannot be used to produce seeds;
• cannot be used to agricultural purposes before August 31; 
• the production cannot the commercialised before the next January 15.

• When it is a spontaneous cover it is not allowed the use of mineral or organic fertilisers, but pesticide 
are allowed.

• Set aside areas should have a minimum dimension of 0.3 ha, and a minimum wide of 20 meter (or 10 
meter if it has environmental protection purposes).

- In organic farms it is allowed to use set aside areas to produce forage legumes, alone or in association 
with gramínea, provided that the legume is the main crop and the harvest is not made separately.

Aid for cattle breeding 
- Slaughter premium

Introduced in 2000 and being granted after slaughter or export to a third country. The eligibility refers to: 1)  
Cows; 2) heifers/steers after 8 months; 3) Veal between 1-7 months with <160 kg of carcass. The maximum 
national quota: 353 513 animals > 8 months and 70 911 veal (1997/98/99 average). The premiums reach 80 
euros for cows and heifers/steers and 50 euros for veal.
There is also a national supplement to the slaughter premium that corresponds to the ratio between the 
global amount of the national “envelop” (6.2 x 106 euros in 2002 and following years) less the amount of 
supplement granted to suckler cows, and the number of slaughter premiums paid in each year.

- Suckler Cow premium  

Tab. A3.1.3: Suckler Cow premium

Premium

€ / cow

Base amount
Extensificatio

n 
(< 1.4 CN)

National 
Supplement 

Total

2001 182 100

17.46 299,46
(+ 22.45 for 
autochthons 

breed)

321.91 if 
autochthons 

breed

2002 200 100

17.46 317,46
(+ 22.45 for 
autochthons 

breed)
339.91 

2003 and 2004 200 100

17.46 317,46
(+ 50 for 

autochthons 
breed)

367.46 



- Male Steer 

Tab. A3.1.4: Male Steer premium

€ / animal
Base 

amount
Extensification (< 1.4 

CN) 
Total

Non gelded males
Sole Premium in 2000 160 100 260
Sole Premium in 2001 185 100 285

Sole Premium in 2002/3 210 100 310
Gelded male 

base premium– 1st class age
2000 122 100 222
2001 136 100 236

2002/2003 150 100 250
base Premium – 2nd class age

2000 122 100 222
2001 136 100 236

2002/2003 150 100 250

- Sheep and Goats

Tab. A3.1.5: Sheep and Goats premium

€ / animal

Base 
premium

Aid to the Rural land Total

Meat lambs  
2000 17.477 6.64 24.117
2001 10.779 6.64 17.419

2002 - 2004 21 7 28
2005 10.5 - 10.5

Dairy lambs and Goats

2000 13.982 5.977 19.959
2001 8.623 5.977 14.6

2002 - 2004 16.8 7 23.8
2005 8.4 - 8.4

III. Medidas do 1.º Pilar depois da reforma 2003

- Aplicação das condicionalidadesl1:

Minimum Requirements for Good Agricultural and Environmental Conditions

 Soil cover
• Obligatory between November and March (exception when there are tillage 

works for cultures installation);
• Considering the erosion risk (identified by plot physiographic classification 

(IQFP)) there are restrictions to be followed;
• Obligatory the control of shrubs (more than 50 cm high), that can not cover 

more than 25% of the arable land or forage surface area;
• Spontaneous species control must respect specific regulations (allowable 

season, residues).
 Arable land (not used for production anymore, or in fallow, meadows and natural 

permanent pastures in dry-land)
• All land not used for production must suffer vegetation removing operations 

1 Information based on http://www.inga.min-agricultura.pt/ajudas/condic/regras.html



in order to diminish fire risk, respecting good practices rules
 Controlled fire

• Must strictly respect the applicable legislation
 Residues from agricultural activities

• Obligatory the removal and concentration of residues
 Fertilisers and phytopharmaceutical products

• Regulations on storage
 Land uses alterations on plots with permanent pastures

• Specific regulations on protection and maintenance of permanent pastures 
(changes on identified permanent pastures needs authorisation from 
Agricultural Management National Institute (INGA) and only for land uses like 
permanent cultures, forests, infrastructures or irrigated field).

Tab. A3.1.6: Directives applicable on 01.01.2005 

Directives applicable on 01.01.2005
Governmental 

Control Organism
ENVIRONMENT

1. Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds Nature Conservation 
InstituteNational Legislation: Law-dec N. 140/99 24 of April

2. Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution 
caused by certain dangerous substances -
National Legislation: Law-Dec N 236/98
3. Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in 
particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture

Regional Agriculture 
DirectionsNational Legislation: Law-Dec N 446/91

4. Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters 
against pollution caused by nitrates from agricultural sources

Regional Agriculture 
DirectionsNational Legislation: Law-Dec N 235/97 and 68/99

5. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of 
wild flora and fauna 

Nature Conservation 
InstituteNational Legislation: Law-Dec N 226/97, de 27 de Agosto.

PUBLIC AND ANIMAL HEALTH / IDENTIFICATION AND REGISTRATION OF ANIMALS
1. Council Directive 92/102/EEC of 27 November 1992 on identification and registration of 
animals

General Veterinary 
Direction

2. Commission Regulation (EC) No 2629/97 of 29 December 1997 laying down detailed rules 
for the implementation of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards ear tags, holding 
registers and passports in the framework of the system for the identification and registration of 
bovine animals 
3. Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 
2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and 
regarding the labeling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 
820/97
4. Council Directive 21/2004 of 17 of December, 2003, on identification and registration of 
sheep and goats and altered the Reg (EC) N 1782/2003 and Directives 92/102/CEE and 
64/432/CEE



Tab. A3.1.7: Directives applicable on 01.01.2006

Directives applicable on 01.01.2006
Governmental 

Control Organism
PUBLIC, ANIMAL AND PLANT HEALTH

1. Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant
protection products on the market Regional Agriculture 

DirectionsNational Legislation: Law-Dec N 94/98 and 173/2005

2. Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in 
stock farming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of 
beta-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC

General Veterinary 
Direction

National Legislation: Law-Dec N 185/2005
3. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 
January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in 
matters of food safety

General Veterinary 
Direction

4. Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 
May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain 
transmissible spongiform encephalopathies

General Veterinary 
Direction

NOTIFICATION OF DISEASES

1. Council Directive 85/511/EEC of 18 November 1985 introducing Community 
measures for the control of foot-and-mouth disease General Veterinary 

DirectionNational Legislation: Law-Dec N 108/2005, 29/1992 and Portaria N 124/1992

2. Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community 
measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to 
swine vesicular disease 

General Veterinary 
Direction

National Legislation: Law-Dec N 22/95 and Portaria N 577/1995

3. Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions 
for the control and eradication of bluetongue General Veterinary 

DirectionNational Legislation: Law-Dec N 146/2002

Tab. A3.1.8: Directives applicable on 01.01.2007

Directives applicable on 01.01.2007
Governmental 

Control Organism
ANIMAL WELFARE

1. Council Directive 91/629/EEC of 19 November 1991 laying down minimum 
standards for the protection of calves -
2. Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991 laying down minimum 
standards for the protection of pigs -
3. Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals 
kept for farming purposes -

IV. Medidas Agro-ambientais relevantes para o sistema de pastoreio extensivo

Tab. A3.1.9: Extensive Forage Systems

Name of the measure Extensive Forage Systems
Legal  foundation  of  the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
EU-regulation n° 1750/99

Origin of the financial support EU, State
Objectives of the measures - Maintenance of natural pastures or meadows for more than 5 years, in 

dry-land system;
- Reduction or elimination of the soil erosion process, with maintenance of 

vegetal cover and without tillage;
- Maintenance or improvement of forage quality of pastures;
- Decrease on overstocking risks;
- Promote reduction on livestock densities in small intensive farms.

Object  supported  by  the 
measure

Natural or temporary sowed meadows on dry-land

Who  is  concerned  by  the 
support

Private farmers or farmers organisations

Level of remuneration - 10 ha: 109€
- 10-20 ha: 87€



- 20-50 ha: 71€
- 50-100 ha: 54€
- 100-500 ha: 44€
- > 500 ha – NATURA 2000 Network: 44 €

Requirements  to  receive  the 
compensation

- Minimum of 0.5 ha of natural pastures or sowed meadows on dry-land, 
for more than 5 years

- Livestock densities > 0.15 LU/ha of forage surface or ≤ 3LU/ha of UAA for 
mountain area pastures; 

- ≤ 40 trees/ha of pasture (except for olive trees and Montado)
- There must be presented a management plan of pastures with:

o Characterisation of the different parcels; 
o Description of animals management system; 
o Program with actions for maintenance and improvements;
o Promotion of legumes when necessary, with direct sowing 

techniques and minimum tillage;
o Phosphorus and organic matter monitoring for more than 5 ha 

of pastures;
- For sowed meadows the eligible area must have being sowed or to is 

going to be sowed during the first year after the adhesion (until Spring)
- For natural pastures the eligible area must not have been sowed and 

mobilised for at least 2 years
Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do 
Campo Branco

Very important for the maintenance of natural pastures. A pasture management 
plan is required, promoting a better management of grazing activities. 



Tab. A3.1.10: Dry-Land Cereal Systems

Name of the measure Dry-Land Cereal Systems

Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
EU-regulation n° 1750/99

Origin of the financial 
support

EU, State

Objectives of the measures - Maintenance of grazing systems based on cereal systems, contributing to 
water and soil conservation;

- Maintenance of important habitats and typical landscape;
- Reduction of the risk of intensification or abandonment.

Object supported by the 
measure

Annual cereal cultures on dry-land, for grain (except durum wheat) and dry 
legumes for grain (except bean), sunflower, oilseed rape (Brassica napus) and 
Common flax (Linum usitatissimum)

Who is concerned by the 
support

Private farmers or farmers organisations

Basic level of remuneration For common wheat
- ≤ 50 ha: 150€
- 50-100 ha: 115€
- 100-200 ha: 70€

Other cultures
- ≤ 50 ha: 100€
- 50-100 ha: 755€
- 100-200 ha: 50€

Complementary payments 
for the utilisation of 
minimum tillage techniques

For common wheat
- ≤ 50 ha: 18€
- 50-100 ha: 14€
- 100-200 ha: 8€

Other cultures
- ≤ 50 ha: 11€
- 50-100 ha: 8€
- 100-200 ha: 6€

Requirements to receive the 
compensation

- Minimum of 0.3 ha of sowed dry-land eligible cultures;
- <= 40 trees/ha for Montado and other forestry species and <= 60 trees/ha 

for other tree species; <= 50 trees for mixtures;
- The plot must have a maximum slope of 15 %.

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do 
Campo Branco

Important for the maintenance of the traditional cereal rotation. From a dynamic 
point of view it only affects since this traditional cereal rotation is articulated with 
grazing. Therefore it has a reduced impact.



Tab. A3.1.11: Autochthon Breeds Maintenance.

Name of the measure Autochthon Breeds Maintenance
Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
EU-regulation n° 1750/99

Origin of the financial support EU, State
Objectives of the measures - Preservation of animal genetic information

- Maintenance  of  traditional  practices  associated  with  the 
autochthon breeds.

Object supported by the 
measure

For the Baixo Alentejo area the following breeds are aided:
• Cattle – Alentejana, Garvonesa, Mertolenga and Preta
• Sheep - Merina Preta and Campaniça
• Goat – Serpentina
• Pigs - Alentejano (extensive production only)

Who is concerned by the 
support

Private breeders or organisations of threatened breeds (listed)

Level of remuneration €/LU/year
- ≤ 20 LU: 139€
- 20-50 LU: 111€
- 50-100 LU: 84€

+20% for first breeding
Requirements to receive the 
compensation

- Member of breeders association with official genealogic herd 
book or  registration of  the candidate to autochthon breed;

- In the case of cattle, sheep or goats breeds the farmer must 
be member of animal production association;

- Must be owner of a production unity with a grazing livestock 
density (own or from other):

o ≤ 3 LU/ha of UAA in mountain areas or in production 
unities with less than 2 ha of UAA

o ≤ 2 LU/ha of forage surface in the other cases;
- All animals must present good sanitary conditions.

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do Campo 
Branco

Very important, since it is aimed to compensate the positive 
externality of preserving autochthonous breed.  



Tab. A3.1.12: Afforestation of Agricultural Land

Name of the measure Afforestation of Agricultural Land
Legal foundation of the 
measure

EU-regulation nº 1257/99

Origin of the financial support EU, State
Objectives of the measures • Promote forest expansion on agricultural land;

• Increase supply and diversity of quality timber, cork and other 
forestry products;

• Rehabilitate degraded soils and reduce desertification effects;
• Promote diversification of activities on farms;
• Introduce socio-economical benefices in rural areas.

Object supported by the 
measure

Investment  support,  Maintenance  of  price  and support  of  income 
reduction to forestation on agricultural surfaces;
The eligible tree species are defined by the legislation, they must be 
autochthon or very well adapted to edaphoclimatic conditions.

Who is concerned by the 
support

• Farmers;
• Commons stakeholders; 
• Public Entities;
• Owners of forest surfaces;
• Forestry and agricultural producers associations;
• Forestry and agricultural cooperatives;
• Other forestry entities.

Level of remuneration Investment support
• Varies from 40% to 100% (+10% if more than 50% of the 

area is in protected area)
Maintenance price (for 5 years)

• Varies from 175€/ha (areas with high susceptibility to 
desertification) and 150 to 100€/ha according to tree 
species;

Income reduction support (annually during 20 years)
• Varies according beneficiary’s type, area dimensions, tree 

species and densities.
Requirements to receive the 
compensationImpacto no 
Sistema de Pastoreio 
Extensivo do Campo Branco

• Area >0.5 ha and < 250 ha
• Must have an integrated management plan
• Must be initiated after the help contract celebration
• Must fulfil the good forestry practices code (legislated), the 

presented management plan and respect the project specific 
purposes;

• Fulfil all specifications and rules;
• The forests and all infrastructure associated must be maintained 

for 10 years minimum.
Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do Campo 
Branco

Negative impact when areas that could be grazed are converted in 
forest. However the measure could have positive impact if it is used 
to new plantation or renovation of  Quercus rotundifolia or  suber in 
the  Montado  system.  This  is  however  in  contradiction  with  the 
steppic bird protection and with the Zonal Plan of Castro Verde.



Tab. A3.1.13: Sustainable development of forests

Name of the measure Measure 3: Sustainable development of forests
Action 3.1: Forestry Support

Action 3.2: Restoration of forestry production potential
Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
Law-Dec 54-A/2000
Law-Dec 163-A/2000

Origin of the financial 
support

EU, State

Objectives of the 
measures

Action 3.1: Forest Support
• Maintenance and improvement of economic, ecological and social 

functions of forests;
• Increase of forest area with adequate forestations;
• Improve forestry infrastructure network;
• Fight erosion risks and promote ecosystems rehabilitation;
• Increase biodiversity and multiple uses in forests.

Action 3.2: Restoration of forestry production potential
• Restoration of productive potential in debilitated forests by fires 

and other causes like winds, snow, drought, diseases and insects 
plagues, when identified by legal diploma.

Object supported by the 
measure

• Forest areas (silvo-pastoral) forestations;
• Degraded forest areas rehabilitation;
• Forest surfaces with defined tree medium highs and densities
• Infrastructures construction and beneficiation;
• Multiple use activities in forests areas (game, silvopastoral, apiculture, 

etc)
• Projects elaboration and accompanying of execution
• Digital cartography 
• …

Who is concerned by the 
support

• Forestry owners associations;
• Cooperatives with forestry production purpose;
• Commons stakeholders;
• Public entities;
• Enterprises with less than 50% of public participation;
• Single or collective persons with public or private rights

Level of remuneration Non reimbursable investment according with the object supported by the 
measure, species and operations (30 to 100% of eligible investment);
Allowance of interest rate;
Reimbursable investment (maximum 30% of eligible investment).

Requirements to receive 
the compensation

Beneficiaries must be legal owners of the candidate area with legal 
contracts or other equivalent instrument, or legal responsible for the 
management. The projects must:
- have minimum area of 0.5 ha;
- for more than 20 ha, the project must be elaborated by qualified 
technician in forestry sciences;
- be initiated after the candidature presentation.

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do 
Campo Branco

Negative impact  when the afforestation affects  areas aimed to  steppic 
birds. Also negative impacts due to the use of trees species different to 
Quercus  rotundifolia or  suber.  The  lack  of  one  local  forestation 
management  plan,  with  legal  territorial  application,  lead  to  the 
authorisation of totally inadequate plantations.



Tab. A1.3.14: Sustainable management and ecological stability of forests

Name of the measure Action 3: Sustainable management and ecological stability of forests
Sub-Action: Risks prevention (fires, diseases, insects plagues)

Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
EU-regulation n° 1783/03

Law-Dec 54-A/2000
Origin of the financial support EU, State
Objectives of the measures Decrease the risk and occurrence probability of forest fires, diseases 

and insects plagues on a regional perspective
Object supported by the 
measure

For diseases and insects plagues risk prevention:
• All investments related with the elaboration of the prevention 

guide  plan  that  implement  measures  to  plant  sanitary 
protection  and  operations  of  preventive  silviculture 
(cartography, inventory, monitoring, control operations);

For fire risk prevention:
• Investments on forest areas in order to prevent forest fires 

occurrence,  elaboration  of  the  prevention  guide  plan  that 
implement on fields actions that:

o Decrease ignition risk and fire progression;
o Allow  the  fastest  detection  and  intervention  on  a 

forest fire scenario.
Who is concerned by the 
support

Forestry  producers  (minimum  3  for  fire  risk  prevention);  forestry 
owners organisations; management entities of wasteland BALDIOS; 
local autarchy and other public entities.

Level of remuneration For diseases and insects plagues risk prevention: Non-reimbursable 
incentives of 80% for eligible expenses;
For fire risk prevention: Non-reimbursable incentives of 50% for cars 
acquisition and 80% for the other expenses. 

Requirements to receive the 
compensation

Elaboration of a prevention guide plan, specifications on area 
dimension and characteristics must be fulfilled, for fire risk 
prevention the action must be integrated and compatible with other 
legal frameworks (for fire prevention) at national, regional and local 
level.

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do Campo 
Branco

Very important for the Montado system maintenance, with positive 
impacts.

V. Medidas de desenvolvimento rural com efeito no sistema de pastoreio

PROGRAMA OPERACIONAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – AGRO

-



Tab. A3.1.15: Measure 1: Modernisation, Re-conversion and Diversification of Farms Activities

Name of the 
measure

Measure 1: Modernisation, Re-conversion and Diversification of Farms Activities

Legal 
foundation of 
the measure

EU-regulation n° 1257/99
EU-regulation n° 1750/99
EU-regulation n° 1763/99

Law-Dec 163-A/2000
Origin of the 
financial 
support

EU, State

Objectives of 
the measures

Support farm’s investment and installation of young farmers (1st installation), in order 
to:

a) Improve farm incomes, life, work and production conditions;
b) Maintain and reinforce economic and social factors of rural areas;
c) Promote activities of developments and practices that are well adapted to 

the regional edaphoclimatic conditions;
d) Improve competitiveness;
e) Preserve and improve environment;
f) Promote agricultural enterprises actors’ renovation.

Object 
supported by 
the measure

- 1st establishment of young farmers:
o Installation prize
o Support of young farmers establishment:

Own house acquisition, improvement, rebuilding (if part-time activity only 
improvement of the house is eligible);
Acquisition of production rights or prize rights (respective to CMO rules).

o Investment in farms (equal to the next supported object)
- Investments in farms:

o Reduction of production costs;
o Production improvement and re-conversion;
o Activities diversification;
o Quality and environmental improvement and preservation;
o Improvement of animal sanitary conditions and welfare.

Who is 
concerned by 
the support

- 1st establishment of young farmers:
o Individual, between 18 and 40 years old, that install himself in a 

farm in the quality of agricultural businessmen;
- Investments in farms:

o Individual or collective farmers;
Level of 
remuneration

- 1st establishment of young farmers:
o Full-time: non-reimbursable incentive of 25’000€ if the farm is 

situated on Less-Favoured Areas; and 22’500 € if the farm is on 
other areas;

o Part-time: non-reimbursable incentive of 10’000€ if the farm is on a 
Less-Favoured Area;

o Help for installation expenses granted in the form of allowance of 
interest rate until a limit of 25’000 €

- Investments in farms:
o Non reimbursable incentive, until a maximum of 450’000 € of 

eligible investment for each farm;
o Allowance of interest rate for loans contracted for project execution 

(450’000 € to 750’000€);
o Helps granted for projects with eligible investment until 750’000 € 

and, for structural projects that promotes alterations of productive 
structure at regional level, to a maximum of 1’000’000€;

o Reimbursable and non-reimbursable incentives until 1’000’000€ 
maximum for each project, proportion of 70 % and 30 % of help, 
respectively, for structural projects that promotes alterations of 
productive structure at regional level;



Name of the 
measure

Measure 1: Modernisation, Re-conversion and Diversification of Farms Activities

o Non-reimbursable incentives can become reimbursable if at the final 
of the reimbursed period all quantified purposes of the project all 
strictly fulfilled.

Requirement to 
receive the 
compensation

- 1st establishment of young farmers – among others:
o The young farmer must have professional qualifications;
o He must be a farm holder with the necessity of one AWU, at 

minimum, or reaches that necessity in the maximum period of two 
years, after the support contract celebration;

o The agricultural activity must be assured for at least five years, and 
until the end of the investment project period;

o He must reaches the farm economical viability in three years;
o He must assure the satisfaction of communitarian rules for 

environment and animal welfare, in three years, at least;
o The help for investments in farms is granted to

  young farmers that exercises the activity for less than 5 
years;

 Present one project with eligible investment equal or more 
than 5’000 €

o …
- For investments in farms – among others:

o Farmers with professional qualifications;
o Farm holder, with economical viability;
o Present one project with eligible investment equal or more than 

5’000 €
o Must assure the satisfaction of communitarian rules for environment 

and animal welfare;
o The agricultural activity must be assured for at least five years, and 

until the end of the investment project period;
o The candidate projects must be presented individually for each 

farmer;
o ….

Impacto no 
Sistema de 
Pastoreio 
Extensivo do 
Campo Branco

Do not have direct impact but promotes the innovation, production improvement, etc 
of the farmers activity in the area.



Tab. A3.1.16: Measure 7: Training

Name of the measure Measure 7: Training

Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
Port 385-A/2003

Origin of the financial 
support

EU, State

Objectives of the 
measures

Improvement of skills and professional qualifications of the active 
individuals of agricultural, agro-industry, forestry sector;
Increase  of  entrepreneurial  capacity  and  technical  qualification  of 
actors of agricultural and forest sectors;
Reinforcement of technical, scientific and pedagogical capacity of 
teachers and workers of agricultural and forest sectors;

Object supported by the 
measure

Training actions expenses like preparation, development, attendance;
Desk for formation and mortgages;
Evaluation expenses;

Who is concerned by the 
support

- Training entities like farmers organisations, agricultural/rural 
professional associations, Agricultural Ministry entities, 
agricultural schools, that realises actions in favour of external 
people;

- Beneficiary entities like agricultural, agro-industrial and agro-
food enterprises, different farmer’s organisations, professional 
associations, entities connected with Agricultural Ministry, that 
realises actions in favour of their internal people or unemployed 
people who are going to be contracted;

- At individual level:
o Active agriculture workers (agricultural labour force, 

managers, businessmen, etc);
o Professionals linked to the agricultural activity, from 

private, collective or public institutions;
o Professionals linked to projects and entities of rural 

development, dynamics and rehabilitation;
o Unemployed and graduates of agricultural sciences 

with perspectives of employment in agriculture, agro-
industry or in other activities linked to the rural regions.

Level of remuneration 30% to 100% of total eligible investment

Requirement to receive 
the compensation

- Training entities, beneficiaries, others or single persons must 
present, by each action:

o Formation plans and Integrated formation plans with 
two years period minimum and three years maximum;

o Project not integrated on a plan (maximum two years);
o Formation of individual initiative
o Formation participating

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do 
Campo Branco

Do not have direct impact, but promotes the qualification of agricultural 
stakeholders in the area.



Tab. A3.1.17: Measure 10: Specialised Agri-Rural Services

Name of the measure Measure 10: Specialised Agri-Rural Services

Legal foundation of the 
measure

EU-regulation n° 1257/99
Port 1161/2000

Origin of the financial 
support

EU, State

Objectives of the 
measures

Development of an integrated system of agri-rural services at national 
level, necessary for agricultural and rural populations and economy

Object supported by the 
measure

Eligible expenses with direct connection to the services, as well as 
respective costs
Projects that promotes services on:

- Increase on competitiveness and modernisation of productive 
agro-food and forestry networks;

- Development of agricultural and rural population areas;
- Landscape and environmental preservation.

The services concern the following:
- Technical, economical and organisational information;
- Promotion of agricultural, forestry and rural associations 

development;
- Framing and support specialised technical services on local 

base.
Who is concerned by the 
support

Farmers Confederations and Cooperatives;
Farmers organisations at national or multiregional level and 
cooperatives unions
Inter-professional organisations at national level and technological 
centres, with connection to the agro-rural sector;
Other organisations with connection to the agri-rural sector and game 
activities.

Level of remuneration Incentive of 45% of total eligible expenses (with 20% of majoration);
For farmers confederations and cooperatives the maximum help is 3.5 
millions € or 750’000 € in the other cases.

Requirement to receive 
the compensation

• The candidates must have technical, economical and financial 
capability suitable to the kind and dimension to the services 
proposed;

• The candidates must have organised book-keeping by costs 
centres and official documents of all actions realised;

• All applications must respect:
• Indications presented on the public invitation and respective 

specifications and present one schedule work;
• Present specific and very detailed budget.

Impacto no Sistema de 
Pastoreio Extensivo do 
Campo Branco

Do not have direct impact 

RURIS - Rural Development Plan: Less Favoured Areas

Tab. A3.1.18: Less Favoured Areas

Name of the measure Compensatory Allowances for Less Favoured Areas

Legal foundation of the measure EU-directive n° 1257/99
(The  Rural  Development  Plan  was  initiated  in  2001 
applying the  Reg.  1275/1999 of  June  26 followed by 
other complementary regulations. 
It must also be stressed that Portugal did not defined 



areas  with  environmental  restrictions  that  could  be 
entitled to give origin to CA according to art. 16 of Reg. 
1275/1999. Therefore CA only refers to Articles 18, 19 & 
20.
National Legal Base
The general RURIS framework was made operational 
by the Portaria n.º 46-A/2001 DR 21 Série I-B 1º These 
regulations have been changed by the:

• Portaria  nº  956/01  of  10.08  (DR  185  IB 
10.08.01)

• Portaria nº 134/02 of 09.02 (DR 34 IB 09.02.02) 
• Portaria nº 193/03 of 22.02 (DR 45 IB 22.02.03)
• Portaria nº 177/05 of 14.02 (DR 31 IB 14.12.04)
• Portaria nº 229/05 of 28.02 (DR 41 IB 28.02.05)

Origin of the financial support EU and National

Objectives of the measures The  RURIS  specific  objectives  concerning  the 
Compensatory  Allowances  is  to  provide  farmers, 
suitable to apply to the CA measures, with incentives to 
guarantee the maintenance of  farms located in areas 
with  natural  disadvantages;  to  increase  farm  multi-
functionality,  and  helping  to  reduce  rent  asymmetries 
between  farmers  and  by  this  way,  to  promote  social 
cohesion. 

Object supported by the measure Maintenance of  Agricultural activities (area)

Who is concerned by the support individual farmers or associative operation units

Level of remuneration Compensatory allowance (Euro/ha)
UAA Mountain Area Other LFAs

Full-
Time

Part-
Time

Full-
Time

Part-
Time

0.5-5 ha 204 204 110 110
5-20 ha 104 104 56 56
20-50 ha 63 31 34 17

50-500 ha 18 9 10 5

Requirement to receive the compensation Farmers that wish to apply to receive CA, must sign a 
commitment, for a 5 year period, starting from the first 
payment year, assuring:

• the maintenance of the farming activity
• that they will follow the recommended good 

farming practices
• opening the farm to inspections 

Each year they have to re-apply to receive CA and only 
then they are allowed to change the areas that they will 
wish to apply.

Impacto no Sistema de Pastoreio 
Extensivo do Campo Branco

Not very relevant for the grazing system but relevant as 
a mean to help the income of smaller farms.



Additional information

Zonal Plan of Castro Verde

Year Area (ha) Number of 
beneficiaries

1995 16300 67
1996 19040 85
1997 22529 101
1998 29793 145
1999 30494 159
2000 29517 145
2001 25911 111
2002 25955 121
2003 16949 60

2005/2006* 12944 -
* Source: Galhardo, 2006. Oral Presentation on the Seminar “Grazing Activities and Management of Biofuels 
on Forests Spaces.”

1998-2001 2001 and subsequent years Main Effects on nature 
conservation purposes

Traditional 
Rotations:  Cereal 
(two  years);  fallow 
(two years)

Traditional  Rotations: 
Cereal  (two  years);  fallow 
(two years)
or
Cereal (two years); pasture 
land  for  hay  (5  years); 
legumes  and  Clover  (5 
years)

Even with  the  accomplishment 
of the stocking rates, the global 
grazing  area  can  increase 
affecting the habitat quality

Area  without 
chemical 
treatments  never 
less than 3% of the 
parcel surface

Area  without  chemical 
treatments never less than 
5% of the parcel surface

The  accomplishment  of  this 
compromise can become more 
difficult

Maintenance  of 
water  points 
accessible  to  wild 
animals  between 
May  and 
November

Maintenance  of  1  water 
point  for  each  100  ha, 
accessible  to  wild  animals 
during  dried  season, 
whenever  necessary  and 
recommended by local

Diminished the importance of a 
very  important  compromise  for 
the maintenance of  the habitat 
quality.



Afforestation of Agricultural Land Intervention

Intervention structure relative to the
scale of assistance and awards, their

modulation and access conditions

• Less attractive investment assistance
• Premiums favouring smallholdings
• Premiums not favouring large properties
• Insufficient incentive to consolidation of property

Interactions with other policy
measures

• Interactions with award for extensification of cattle
• Interactions with the RAN (National Agricultural Reserve)
• Interactions with the Natura 2000 Network

Effects induced by the management
system

• Waiting time longer in relation to the previous regulations
• Complicated forms
• Declaring and not recovering VAT
• Payment factors linked to tree grove density
• Doubts as to keeping to commitments

Achievement History of the
Programme

• Delay in regulating the measure
• Year 2000 no achievement
• Year 2001 very poor achievement
• Waiting times due to expectations regarding revision of regulations

Effects induced by the type of proof
of ownership of the land

• Full proof of ownership hard to obtain

Inadequate dissemination regarding
both the method and the intensity

• Problems in empowering providers as disseminating and organizing 
agents for investment initiatives

Other Causes
• Relation between age of potential recipients and the project horizons
• Risks associated with implementing tree-planting projects



ANEXO 3.2

A abetarda
A Abetarda requer grandes extensões de campo aberto e pouco ondulado, frequentando as áreas de mosaico de cereais, restolhos, pousios e 
pastagens, que providenciam uma diversidade de recursos alimentares e invertebrados para alimento das crias, além dos requisitos paisagísticos 
muito específico para o acasalamento e nidificação, assim é fundamental para a reprodução a existência de relevo aplanado, campo aberto, ausência 

Figura A3.2.1: Mapa da distribuição da abetarda em Portugal entre 1980-2002: Polígonos 
brancos e pontos negros localizam os locais onde ocorreu a extinção da espécie período de 
estudo. 1 – Castelo Branco; 2 – Póvoa e Meadas; 3 – Alter; 4 – Monforte; 5 - Campo 
Maior; 6 –Sousel; 7a – Veiros (Vila Fernando); 7b – Vila Fernando; 8 – Estremoz; 9 – 
Borba; 10 – Elvas; 11 – Évora; 12 – Reguengos; 13 – Mourão; 14 – Alvito; 15 – Ferreira; 
16 – Safara; 17 – Castro Verde; 18 – Moreanes (esta área não foi incluída no estudo) 
(Pinto et al, 20055). Adaptado de Pinto et al, 2005.



de perturbação e predominância de habitats específicos como os pousios. Assim os machos seleccionam fundamentalmente grandes extensões de 
pousios para realizarem a parada nupcial, enquanto que a fêmea procura pousios e searas pouco densas para construírem o ninho (ICN, 2006).
O Sisão
O Sisão frequenta as regiões estepárias com vegetação rasteira pouco densa e ocupa as extensas áreas de mosaico formadas pelas searas, 
pousios e pastagens. O factor preferencial na selecção do habitat é precisamente a baixa altura da vegetação, que não deve exceder os 20 cm e os 
pousios são seleccionados para a época de acasalamento e para a nidificação (Delgado et al, 2000). Os montados pouco densos também podem ser 
ocupados, embora de forma marginal. Além de se alimentarem de plantas verdes (rebentos, folhas e flores) as suas crias, durante as primeiras 
semanas de vida, alimentam-se também de insectos. Ao contrário das populações do Norte da Europa que são totalmente migradoras, as 
populações do Sul são sedentárias ou parcialmente migradoras (ICN, 2006).
Outra espécie emblemática das estepes é o Sisão cujas populações sofreram um declínio acentuado devido à perda de habitat. A maior parte da 
população em Portugal concentra-se no Alentejo e, tal como a Abetarda, o Sisão é muito dependente de ecossistemas agrícolas em campo aberto 
(Silva et al,2004 ). É uma espécie residente no nosso país e actualmente pensa-se que mais de metade da população da espécie concentra-se na 
Península Ibérica. Terá sofrido uma regressão como nidificante em vários locais do país como Campo Maior, Estuário do Tejo e Castro Marim mas, à 
semelhança do que aconteceu com a abetarda, em Castro Verde há evidências de que as populações aumentaram (ICN, 2006). 
Segundo Moreira (1999), para a região de Castro Verde estimava-se a existência de 2400 indivíduos. 

Peneireiro das Torres
O Peneireiro da Torres alimenta-se principalmente de invertebrados mas também pequenos vertebrados sendo extremamente dependente de vastas 
áreas agrícolas de carácter extensivo para as suas actividades de caça. Os principais habitas de caça são precisamente os pousios e as pastagens 
e, durante a época das ceifas, os restolhos. As áreas de culturas extensivas de sequeiro, com vegetação baixa e pontuada com manchas de solo a 
descoberto, são essenciais para a localização fácil das presas e, assim sendo, o Peneireiro evita os meios florestais fechados, zonas húmidas e 
áreas agrícolas com a estrutura de vegetação mais densa e de maior porte.
Na década de 40, em apenas algumas localidades do Sul, teriam existido cerca de 700 casais. No censo realizado em 1996 registou-se uma 
população de 155-158 casais, com a colónia de Mértola a ser considerada como a mais importante. O último censo nacional realizado em 2001 
estimou a população nacional em 286-291 casais, repartidos por 34 colónias distribuídas na sua maioria na ZPE de Castro Verde, onde cerca de 
62% da população se encontrava integrada. Pode-se afirmar que, após um decréscimo drástico das populações, registou-se um aumento e este 
poderá ser atribuído à melhoria nos esforços de prospecção e, uma vez mais, ao aumento verificado nas colónias da ZPE de Castro Verde (ICN, 
2006). 
Outras espécies igualmente importantes ocorrem nas pseudoestepes cerealíferas de Castro Verde e estão directamente dependentes da 
manutenção dos mosaicos de usos do solo existentes actualmente. O Tartaranhão-caçador é uma espécie que apresenta um declínio populacional 
em Portugal e este tem sido associado ao grande decréscimo da cerealicultura extensiva, uma vez que os efectivos desta espécie dependem 
directamente dos campos de cereais, no interior dos quais mais de 90 % dos casais na região mediterrânica constroem os seus ninhos. Esta espécie 
prefere as searas de trigo, aveia ou cevada em vez dos pousios e constroem os ninhos em locais onde a proporção de searas é maior. Os mosaicos 
de usos do solo são muito importantes para a alimentação do Tartaranhão uma vez que as presas são capturadas nas searas e entre as orlas dos 
diferentes tipos de usos do solo ou ao longo das linhas de água, não caçando habitualmente em zonas abertas. Para esta espécie a actividade de 



ceifa é particularmente perigosa uma vez que, além da destruição directa dos ninhos, a remoção da vegetação torna o ninho mais vulnerável à 
predação e a perturbações. Quando a ceifa é feita durante o período de incubação o insucesso reprodutivo pode chegar aos 100% (ICN, 2006). A 
manutenção de uma faixa de cereal em redor do ninho e a realização da ceifa tendo em atenção a manutenção destes, é essencial para o sucesso 
da nidificação da espécie (Franco et al, 1999).

A idade dos pousios é também um factor que pode determinar maior ou menor preferência pelo habitat, assim como o pastoreio extensivo. Segundo 
Moreira et al (2005) os pousios mais antigos e que são pastoreados foram associados a uma maior abundância de comedores de invertebrados 
(Abibes (Vanellus vanellus) e a Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria)) e de sementes (Calhandra real, a Laverca (Alauda arvensis), Pintassilgo 
(Carduelis carduelis)). Os pousios mais antigos e que são pastoreados podem ser tão importantes como os campos de restolhos para o sustento de 
populações de aves invernantes e que se alimentam de sementes. As pastagens permanentes possuem condições favoráveis ao desenvolvimento 
de invertebrados, fornecendo assim um ambiente vantajoso à avifauna que se alimenta destes.



ANEXO 4.1
O MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

O problema de PL possui duas formas, a primal e a dual, como podemos observar a seguir.
Função objectivo: define o resultado a optimizar, aqui se inscreve o objectivo económico do empresário (maximizar a margem bruta global ou 
minimizar o custo global de uma empresa):

Forma Primal Forma Dual

MaxZ=∑
j=1

n

cjxj

xj>0       e       j=1,...,n

MinV=∑
i= 1

m

biui

ui>0       e       i=1,...,m
Como já foi referido mais atrás, pretendemos maximizar a margem bruta global de uma exploração agro-pecuária, de acordo com vários cenários de  
políticas agrícolas e, sendo assim, apresentamos o problema de PL na sua forma dual.
Restrições: consistem num sistema de equações lineares, representando as restrições a que as variáveis em causa estão sujeitas (representam as 
limitações dos recursos): 

∑
j=1

m

aijxj+xn+1=bi

i=1,...,m             xn+1>0           xj>0
aij – coeficientes técnicos, representam os consumos dos factores variáveis por unidade técnica de cada actividade viável (quantidade absorvida do 
recurso i na produção de uma unidade do bem j);
cj – resultados (expressos em valor) referidos à unidade produzida por cada actividade (por exemplo margem bruta unitária);
xj – variáveis principais, representam as dimensões das actividades, isto é, o número de unidades das actividades que aparecem no modelo;
bi – disponibilidades do recurso i;
ui – variável dual, preço sombra dos recursos.
Para a sua resolução iremos seguir o método do SIMPLEX que consiste na passagem de uma solução possível a outra, aumentando em cada passo 
o valor da função objectivo, até atingir a solução óptima. Para tal foi utilizado o software LINDO Student/PC Release 6.1.
De  seguida  passamos  a  descrever  as  actividades  definidas,  metodologia  para  obtenção  dos  coeficientes  técnicos  (uma vez  que  se  trata  de 
explorações reais), as restrições consideradas (tracção e balanço energético dos animais) e a Função Objectivo, e portanto a metodologia seguida 
para obtenção das margens brutas de cada actividade. Na tabela 2 apresentamos todas as actividades constituintes do modelo elaborado.



DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES ANIMAIS
Para a definição das actividade animais consideraram-se técnicas de produção de bovinos e ovinos para produção de carne e os respectivos 
parâmetros  produtivos.  Estabeleceu-se  em  primeiro  lugar  o  efectivo  de  bovinos  (100  vacas)  e  de  ovinos  (500  ovelhas)  de  acordo  com  as  
características técnicas (taxa de mortalidade, fertilidade, relação macho/fêmea, etc), definindo-se a Unidade Pecuária para cada actividade.
Considerando os ovinos, o sistema de produção está organizado com o objectivo de vender borregos na Páscoa e Natal, quando os preços são 
mais altos. Para isso utilizam-se cruzamentos de Merino com Ile de France, tendo como base  o efectivo de 500 ovelhas. Para tal este é dividido em 
dois lotes, um com parição em Janeiro-Fevereiro (Lote 1) para venda de borregos na Páscoa e outro com parição em Agosto-Setembro (Lote 2), para 
venda de borregos no Natal.
O efectivo total foi calculado mensalmente, considerando os parâmetros produtivos que se apresentam na tabela 3, estabelecendo-se a constituição 
anual do efectivo na tabela 4. 
Tabela 0.1: Parâmetros produtivos da actividade Ovinos (Cary, 1985; Henriques et al, 2004).

Nº de ovelhas 500
Vida útil das fêmeas (anos) 6
Taxa de fertilidade (%) 90
Taxa de mortalidade (%)
Adultos
Crias

4
12

Relação Macho/Fêmea 1/20
Taxa de substituição (%) 21
Idade da 1ª cobrição (meses) 12
Idade do 1º parto (meses) 15-16
Peso vivo das fêmeas (Kg) 55
Peso médio dos borregos para abate (Kg) 22-25

Tabela 0.2: Constituição anual do efectivo de Ovinos.
Efectivo Anual Unidade Pecuária

Ovelhas em gestação e lactação Lote 1 0.45
Ovelhas em gestação e lactação Lote 2 0.45
Ovelhas em manutenção 0.10
Carneiros 0.04
Refugo 0.15
Malatas 0.15
Crias 0.40

Em relação aos bovinos para carne consideraram-se duas tecnologias de produção: a venda de bezerros ao desmame (Bovinos I) e a recria e 
engorda para venda de novilhos aos 18 meses (Bovinos II).
De uma forma geral estas produções caracterizam-se pelo cruzamento da raça autóctone Alentejana com a raça exótica Limousine, considerando-se 



o efectivo base de 100 vacas aleitantes e os parâmetros produtivos apresentados na tabela 5.
Tabela 0.3: Parâmetros Produtivos da actividade Bovinos I e II (Cary, 1985).

Nº de vacas reprodutoras 100
Vida útil da fêmeas (anos) 10
Taxa de fertilidade (%) 80
Taxa de mortalidade (%)
Adultos
Crias

3
5

Relação macho/fêmea 1/50
Taxa de substituição (%) 13
Idade da 1ª Cobrição (meses) 22-24
Idade 1º Parto (meses) 30
Idade de desmame dos vitelos (meses) 6-7
Duração actividade recria e acabamento 
(meses)

12-18

Peso vivo inicial (Kg) 150
Peso vivo final (Kg) 500

Taxa mortalidade dos bezerros para recria 
(%)

1

Na actividade Bovinos I as parições realizam-se no início do ano, para venda de bezerros ao desmame no Verão, obtendo-se a constituição anual 
apresentada na tabela 6. 
Tabela 0.4: Constituição anual do efectivo de Bovinos I.

Efectivo Anual Unidade Pecuária
Vacas em gestação e lactação 0.80
Vacas em manutenção 0.10
Touros 0.02
Refugo 0.10
Substituição 0.10
Crias 0.76

Na actividade Bovinos  II  as  parições  também se  realizam no  início  do ano,  com desmame para  recria  a  partir  de  Julho,  sendo os  novilhos 
posteriormente vendidos aos 18 meses, obtendo-se a constituição anual apresentada na tabela 7.
Tabela 0.5: Constituição anual do efectivo de Bovinos II.

Efectivo Anual Unidade Pecuária

Vacas em gestação e lactação 0.80
Vacas em manutenção 0.10
Touros 0.02
Refugo 0.10
Substituição 0.10
Recria 0.66



Crias 0.76

Necessidades Nutritivas
O cálculo das necessidades nutritivas dos animais é um dos aspectos a incorporar nos modelos de programação matemática aplicados à agro-
pecuária. Vários autores afirmam que a ingestão dos alimentos é uma resposta do animal a modificações internas e externas e que estes têm 
diferentes capacidades de adaptação a desequilíbrios alimentares, com mobilização de reservas corporais quando há um défice nutricional, que são 
repostas nos períodos de maior abundância (Van Soest, 1982; Bento, 1990). Desta forma a metodologia de cálculo das necessidades nutritivas dos 
animais deve ser feita tendo em conta estes aspectos, adequando-o ao tipo de animal, às diferentes fases (gestação, lactação, manutenção), às 
diferentes tecnologias de produção, às diferentes condições ambientais e às disponibilidades alimentares em termos de quantidade e qualidade 
(Ventura-Lucas et al, 2002).
Considerando que nesta parte do trabalho a ambição é de modelar os efeitos das diferentes políticas aplicadas à agricultura numa exploração  
agrícola tipo, em termos de usos de solo e de pastoreio, calcularam-se as necessidades alimentares tendo em consideração valores tabelados, e a 
aderência possível aos sistemas de produção no Alentejo foi feita recorrendo à ajuda de investigadores com experiência. Fala-se numa aderência 
possível uma vez que para que se atingisse a máxima aderência à realidade seria necessária a realização de um estudo suplementar, o que foge ao 
âmbito do nosso trabalho.  Sendo assim reconhecermos que os valores obtidos para as necessidades nutritivas dos animais,  considerando as 
diferentes tecnologias de produção, apresentam as suas limitações, devido ao que foi atrás referido.
Calculou-se a capacidade de Ingestão de Matéria Seca (Kg) e de Energia Metabolizável (Mj) da Unidade Pecuária, por tecnologia de produção e por 
mês (tabelas 8, 9 e 10 de acordo com McDonald, 2005 e INRA,1988). A utilização de um outro factor, a Proteína Bruta, não foi considerada, uma vez 
que para este tipo de animais o factor limitante é a energia (Soares, A., 2006, cp).

Tabela 0.6: Necessidades alimentares diárias da actividade Ovinos.
Período Crítico (Ovelhas 55 Kg PV) MSI (Kg/dia) EM (Mj/dia)
Gestação
3 meses
3.5 meses
4 meses
4.5 meses

1.2
1.2
1.2
1.1

7.9
8.8
9.9
11.3

Lactação
1-4 semanas
5-8 semanas
9-12 semanas

1.5
1.7
1.6

16.7
15.8
13.2

Ovelhas em Manutenção 1.2
1.3

6.0
6.9

Carneiro (75 Kg PV) 1.5 7

Tabela 0.7: Necessidades alimentares diárias da actividade Bovinos I.
Período Crítico (Vacas 550 Kg PV) MSI (Kg/dia) EM (Mj/dia)



Gestação
5 meses
7.5 meses
9 meses

9.7
10.7
10.7

57
69
80

Lactação
2 meses (5 litros)
6-7 meses (10 litros)

11.8
14.0

110
127

Vacas em Manutenção 9.7 57
Touros (600 Kg PV) 8.5

11.0
75
80

Tabela 0.8: Necessidades alimentares diárias da actividade Bovinos II.
Período Crítico (Vacas 550 Kg PV) MSI (Kg/dia) EM (Mj/dia)
Gestação
5 meses
7.5 meses
9 meses

 9.7
10.7
10.7

57
69
80

Lactação
2 meses (5 litros)
6-7 meses (10 litros)

11.8
14.0

110
127

Vacas em Manutenção   9.7 57
Touros (600 Kg PV)   8.5

11.0
75
80

Recria (150 Kg PV)
Ganho de 0.5 g/dia
6-7 meses
7-8 meses
8-9 meses
Ganho de 0.75 g/dia
9-12 meses
Ganho de 1000 g/dia
12-15 meses
Ganho de 1250 g/dia
15-18 meses

5-6.5 27
37
37

49

54

65

Para cada actividade animal foram definidas as margens brutas tendo como base informação recolhida no GPPAA, DRA do Alentejo, SIMA. Em  
anexo encontra-se a descrição de horas de tracção, receitas (€/kg de carcaça; €/UP) e custos de produção. Para este último não são considerados 
custos com alimentação, considerando que se trata de um modelo de pastoreio e que a alimentação comprada fora da exploração será definida 
como actividade à parte, ou custos com renovação do efectivo.
DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES VEGETAIS
Definiram-se as actividades vegetais  com base,  essencialmente,  na informação recolhida no inquérito  e também através de bibliografia  e em 
entrevistas com especialistas. Muita da informação serviu como base para a realização de cálculos de produtividades mensais, para a zona em 



questão, tendo sido a experiência de especialistas essencial para a sua validação.
A adopção de novas actividades pode ser dificultada devido à falta de conhecimento na gestão dos usos do solo, na falta de mão-de-obra mais  
qualificada e/ou devido à ausência de uma extensão agrícola estatal que apoie os agricultores, tudo isto aliado a um comportamento de aversão ao 
risco por parte de alguns agricultores que procuraram adaptar as explorações, ao longo do tempo, às medidas de política agrícola manifestamente  
erradas para a região (Carvalho et al, 2005).
Independentemente deste tipo de comportamento introduzimos a actividade “aveia standing hay” (isto é cultura de aveia semeada para servir como 
pastagem), para testar a sua importância na alimentação animal durante a época mais escassa em recursos pastoris, o Verão. Escolhemos esta 
cultura uma vez que não foge aos hábitos dos agricultores, não necessitando de conhecimentos ou técnicas especiais e pretende-se determinar se o 
incentivo à sua utilização poderia ir ao encontro dos desejos dos agricultores e dos objectivos de conservação, através da manutenção do mosaico  
de usos do solo (sistema de rotação cereal-cereal-pousio-pousio-...). Apesar da importância da manutenção de campos de restolho (ver Cap. 2 da  
análise biblio) devido à grande quantidade de sementes que ficam disponíveis no solo, a “aveia standing hay” poderá disponibilizar à mesma um bom 
banco de sementes mas terá que ser muito bem aproveitada e gerida em termos de pastoreio de forma a que a vegetação não atinja uma estrutura 
que impeça o acesso à avifauna.
Os cálculos foram feitos de acordo com a produção sazonal das pastagens e culturas forrageiras no clima mediterrânico (Figura 1). No Outono existe 
um pequeno pico de produção devido às primeiras chuvas, mas as temperaturas mais baixas que se registam no início do Inverno levam a uma 
quebra na produção. Com o aumento de temperatura que se regista no final do Inverno e início da Primavera há um rápido crescimento da produção, 
até à diminuição da humidade no solo. Durante o Verão, devido à elevada evapotranspiração que existe no solo, não há praticamente crescimento.

Segundo Carvalho (1994), a produção de pastagens naturais de sequeiro no Alentejo caracteriza-se por quatro períodos distintos:
1º Período - Outubro a Dezembro: Produção das pastagens de sequeiro relativamente reduzida mas de elevado valor nutritivo. O gado tem à sua 
disposição além das ervas das pastagens, alimentos conservados como feno, palha e silagem, concentrados adquiridos no exterior, grão de cereais 
e bolotas.
2º  Período – Janeiro a Fevereiro:  produção de pastagens mínima devido às baixas temperaturas que se fazem sentir,  mas com erva de boa 
qualidade alimentar. Neste período os animais têm que ser suplementados com alimentos conservados e/ou com concentrados.
3º Período – Março a Junho: corresponde à máxima produção de pastagens de sequeiro, com a qualidade alimentar a diminuir relativamente aos 

Figura 00: Curva de produção anual das pastagens naturais no clima mediterrânico 

(adaptado de Laidlaw, 2006 e Olea, 2006).



dois períodos anteriores, apesar de ser ainda razoável. As forragens destinadas ao pastoreio (aveia) têm a sua maior produção, sendo a alimentação 
dos animais feita com base nas pastagens, sem necessidade de recorrer aos concentrados ou a alimentos conservados.
4º Período: Julho a Setembro: corresponde ao período do ano em que a produção das pastagens de sequeiro é inexistente. Os animais alimentam-
se de restolhos de cereais, pastagens secas, alimentos destinados ao pastoreio que só estão disponíveis nesta altura do ano (tremocilha), podendo 
haver necessidade de se recorrer a alimentos conservados ou concentrados.
Em anexo encontram-se as fichas de cultura de cada actividade com as técnicas de produção, horas de tracção necessárias por operação, factores 
de produção, custos e receitas.
Produtividade das Actividades Vegetais
A partir de dados obtidos pelo inquérito, as produtividades referenciadas por Parreira (cp, 2005) e bibliografia (Carvalho, 1994; Fernandes, 1999; 
Abreu  et al.,2000) calcularam-se as produtividades médias considerando as características de solo e as condições climáticas do Baixo Alentejo, 
expressas em Kg de Matéria Seca (MS)/ha e em Mj de Energia Metabolizável (EM)/ha.. Estas produtividades são baixas, tendo em conta o risco de 
maus anos em termos de níveis de pluviosidade.
De acordo com as produtividades totais do ano em matéria verde ou em MS (Kg/ha) (dados originais base), determinou-se a proporção dessa 
produção em percentagem, por mês, atribuindo-se também o valor tabelado de EM (Mj/kg de MS) (tabelas 11 e 12). Desta forma foi possível calcular 
a produção em MS e em EM por mês e por hectare, através das seguintes fórmulas (Tabelas 13 e 14):
MS (Kg/ha)mês = Proporção mensal PTMS/ha (%) x PTMS/ha2

EM (Mj/ha)mês = MS (Kg/ha)mês x EM (Mj/Kg MS)mês
As produtividades das culturas vegetais apresentam-se nas tabelas 13 e 14.

Tabela 0.9: Produção anual por actividade vegetal e alguns parâmetros considerados para a realização dos cálculos.
Produção Anual (PTMS) Observações

Prado temporário semeado com tremocilha
15000 Kg MO/ha (35% de MS)

5250 Kg MS/ha
8.6 Mj/Kg MS

Considerou-se a proporção de 50% da produção anual 
para Julho e Agosto

Aveia (standing up)
15000 Kg MO/ha (45% de MS)

6750 Kg MS/ha
8.2 Mj/kg MS

Considerou-se a proporção de 75% da produção anual 
entre Julho e Agosto e 15 % para Setembro

Prado temporário com consociação 
(aveia*ervilhaca vulgar) para feno e pastoreio

20000 Kg MO/ha (quando no corte tem 20 a 35% de 
MS, mas na fenação tem 85% de MS)

4000 Kg MS/ha Feno
7.6 Mj/Kg MS Feno

700 Kg MS/ha Restolho
6.7 Mj/Kg MS Restolho

Consociação formada por 60% de aveia e 40% de 
ervilhaca vulgar.
Produção de feno em Maio
Pastoreio no restolho em Julho.

Pastagem permanente fertilizada 1300 Kg MS/ha O pastoreio realiza-se todo o ano pelo que as proporções 

2MS: Matéria Seca; 
PTMA: Produção Total de Matéria Seca;
EM: Energia Metabolizável



são feitas por mês, considerando a falta de pastagem 
nos meses de Verão. A EM também é considerada 
mensalmente.

Pastagem permanente semeada com trevo 
subterrâneo

1800 Kg MS/ha
O pastoreio realiza-se todo o ano pelo que as proporções 
são feitas por mês. A EM também é considerada 
mensalmente.

Pastagem permanente natural 900 Kg MS/ha

O pastoreio realiza-se todo o ano pelo que as proporções 
são feitas por mês, considerando a falta de pastagem 
nos meses de Verão. A EM também é considerada 
mensalmente.

Pousio (1º ano) 1000 Kg MS/ha

O pastoreio realiza-se todo o ano pelo que as proporções 
são feitas por mês, considerando a falta de pastagem 
nos meses de Verão. A EM também é considerada 
mensalmente.

Tabela 10: Proporção da produção total de Matéria seca (Kg/ha) por mês, por actividade vegetal e respectiva EM (Mj/Kg MS).
J F M A M J J A S O N D

Pastagem 
permanente 
fertilizada

%
EM

3.5
9.6 

5
9.6

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

8
7

5
9.6

5
9.6

3.5
9.6

Pastagem 
permanente 
semeada com 
trevo 
subterrâneo

%
EM

3
11.4

4.5
11.9

17.5
11

17.5
11

17.5
11

17.5
11

6.5
9

2
8.2

2
8.2

4.5
11.9

4.5
11.9

3
11.4

Pastagem 
permanente 
natural

%
EM

3.5
9.6 

5
9.6

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

8
7

5
9.6

5
9.6

3.5
9.6

Pousio (1º ano) %
EM

3.5
9.6 

5
9.6

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

17.5
9.3

8
7

5
9.6

5
9.6

3.5
9.6

Tabela 0.11: Produtividades obtidas para as culturas (MS - Matéria seca; EM - Energia metabolizável), que se encontram no sistema de rotação e 
outras.

Grão Palha Restolho Feno Silagem
MS 

(Kg/ha)
EM (Mj/ha) MS (Kg/ha) EM (Mj/ha) MS (Kg/ha) EM (Mj/ha) MS (Kg/ha) EM (Mj/ha) MS (Kg/ha) EM (Mj/ha)

Aveia 870 9570 946 5676 731 5117 1664 12314 209 1858
Trigo3 975 13263 860 5160 711 4055
Cevada 949 11867 1548 9288 746 3881

3Entre o trigo mole e o trigo duro as diferenças não são muito acentuadas relativamente à MS e à EM, e no que respeita aos ruminantes. A diferença mais acenutada é no teor 
de amido e de proteína bruta, parâmetros que não serão abordados no presente estudo (Abreu et al.,2002; INRA,2002).



Triticale 1063 13822 870 6090 748 5610
Aveia * 
ervilhaca 
vulgar 

700 4690 4000 30400

Grão-de-bico 411 5132

Tabela 12: Produtividades obtidas para as pastagens permanentes e para a aveia standing hay por mês em Matéria seca (Kg/ha) e Energia 
metabolizável (Mj/ha).

J F M A M J J A S O N D
Prado 
temporári
o 
semeado 
com 
tremocilha

MS
EM

2625
22575

2625
22575

Aveia 
(standing 
up)

MS
EM

2869
23524

2869
23524

1013
8303

Pastagem 
permanen
te 
semeada 
com trevo 
subterrân
eo

MS
EM

54
61
6

81
964

315
3465

315
3465

315
3465

315
3465

117
1053

36
295

36
295

81
964

81
964

54
616

Pastagem 
permanen
te 
fertilizada

MS
EM

46
43
7 

65
624

228
2116

228
2116

228
2116

228
2116

104
728

65
624

65
624

46
437

Pastagem 
permanen
te natural

MS
EM

32
30
2 

45
432

158
1465

158
1465

158
1465

158
1465

72
504

45
432

45
432

32
302

Pousio (1º 
ano)

MS
EM

35
33
6 

50
480

175
1628

175
1628

175
1628

175
1628

80
560

50
480

50
480

35
336

ACTIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADES ENERGÉTICAS
As actividades de transferência não correspondem a um processo específico para obter produtos, através da combinação de recursos em proporções 



fixas, no entanto, relacionam-se directamente com as actividades presentes num modelo de PL. A sua função consiste na redistribuição de factores 
de produção pelas diversas actividades que deles dependem. As transferências de disponibilidades energéticas existem porque certos produtos das 
actividades vegetais como o grão, palha, feno e silagem, não estão sujeitos a uma imposição temporal para serem utilizados pelos animais, como é o 
caso das pastagens. Isto é, o grão, palha, feno e silagem, produzidos ou comprados pela exploração são armazenados, podendo ser distribuídos 
pelos animais em qualquer altura do ano.
MÃO-DE-OBRA
Como foi dito anteriormente a mão-de-obra não é tratada como um recurso limitado, isto é, não será modelada de forma a mpor restrições em horas 
de trabalho. Assim foi-lhe imputada um encargo fixo e considera-se a existência de um trabalhador permanente na exploração, que além de ser o 
próprio chefe de exploração é também o tractorista. Para a produtividade do trabalho assume-se que uma pessoa é suficiente para a manutenção de 
um rebanho de 1000 ovelhas ou para a manutenção de 100 cabeças de vacas para produção de carne em regime extensivo na região do Alentejo 4. 
Isto desde que as parcelas de pastoreio estejam perto umas das outras e possuam todas a infra-estruturas necessárias como vedações, acesso a 
água e comida, tal como foi definido para a exploração em causa.
Como resultado das parametrizações, alguns cenários mostraram um aumento do encabeçamento para valores superiores aos referenciados. Nestes 
casos adiciona-se mais uma mão-de-obra, trabalhador indiferenciado, também versátil. 
TRACÇÃO
Toda a tracção utilizada pertence à própria exploração (tabela 15) e foi sujeita a restrições em horas, conforme os períodos de tracção utilizados e as 
diversas actividades vegetais e animais (figura 2). Os custos variáveis de tracção foram imputados nas Margens Brutas de cada actividade. Os 
custos fixos são imputados ao resultado final (margem bruta global da exploração), por cada cenário considerado. 
Tabela 0.13: Parque de máquinas, alfaias e outros pertencentes à exploração.

Tractor 90cv Tractor 45 cv – 4 RM
Tractor 70 cv Ceifeira debulhadora automotriz 120 cv

Charrua aivecas 3F-14” Reboque 9 ton
Grade off set 24D-24” Carregador frontal 3ton/ha
Grade discos 22D-22” Distribuidor centrífugo 600 lt

Semeador/fertilizador linhas
Enfardadeira rotativa palha/feno (2-3 

ton/ha fardos com 200 Kg)
Vibrocultor pesado Gadanheira condicionada rebocada2.1 m

Colhedor de martelos 1.4 m
Os cálculos  dos coeficientes  técnicos  referentes  às horas  de tracção e  aos valores  dos custos  fixos  e  variáveis,  foram feitos  com base nas 
informações retiradas das Contas de Cultura das Actividades Vegetais  (GPPAA,  1997),  Análise dos Encargos com a Utilização das Máquinas 
Agrícolas (IDRHa, 2004) e Custos de Execução das Principais Tarefas Agrícolas (IDRHa, 2004) (ver anexos).

De acordo com o calendário de operações definiram-se períodos de tracção (tabela 18), atribuindo-se as horas necessárias para cada actividade e 
restringindo-se o número de horas total que as máquinas podem trabalhar, por período.
4  Esta produtividade do trabalho é considerada como aceitável nas condições do Alentejo, Crespo D., 2006 CP



Tabela 0.14: Definição dos períodos de tracção de acordo com o calendário de operações e número de horas de tracção por período.

Período Operações
Nº de horas total (8 horas*22 dias de 
trabalho*nº de meses/período)

Período I: Setembro – Outubro
Preparação do terreno, sementeira e 
adubação de fundo; Transporte e distribuição 
de alimentos e água aos animais.

352

Período II: Novembro – Janeiro
Transporte e distribuição de alimentos e água 
aos animais.

528

Período III: Fevereiro – Março
Adubação de cobertura; Transporte e 
distribuição de alimentos e água aos animais.

176

Período IV: Abril – Junho
Colheita e transporte de forragens para feno 
ou silagem; Transporte e distribuição de 
alimentos e água aos animais.

528

Período V: Julho - Agosto
Ceifa, colheita e transporte dos cereais e 
palhas; Transporte e distribuição de alimentos 
e água aos animais.

352

ÁREA
Considerando a média da área das explorações inquiridas, 420 ha, utilizou-se esta como área base a partir da qual se desenvolveu o modelo. Esta  
foi sujeita a restrições de acordo com o sistema de rotação de culturas, conforme as agro-ambientais consideradas, mas tendo como base o sistema 
de rotação típico da região (cereal – cereal - 2 ou mais anos em pousio), abrangendo este cerca de 25% da SAU. No caso de cenários com agro-
ambientais este valor altera-se conforme os compromissos assumidos. Por exemplo, o Plano Zonal obriga a que a área miníma de SAU em rotação 
seja de 25% e a máxima de 40%.
A área considerada foi sujeita a diferentes níveis de parametrizações de área de 50 em 50 ha, de acordo com simulações no sentido de se verificar a  
área mínima a partir da qual a exploração se encontra no limiar de rentabilidade, de acordo com os diferentes cenários.
FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO MODELO
O modelo é constituído por uma função objectivo (FO), um vector incógnita (Xn+1), um vector de disponibilidades (bi) e a matriz técnica Amxn. O 
objectivo é a maximização da margem bruta total (que já inclui subsídios), sujeita a restrições. 
O vector incógnita expressa a dimensão de cada actividade, sendo as unidades das actividades vegetais o hectare (ha) e das actividades animais a 
Unidade Pecuária (UP).  Para as actividades de transferências as unidades coincidem com as do factor  que está a ser transferido e para as  
actividades de compra de alimentos a unidade é o Kg.
Para a construção do vector incógnita foram utilizadas as seguintes que se encontram em anexo.
O vector disponibilidades e as restrições do modelo indicam-nos quais os valores reais das diversas limitações a que os recursos disponíveis 
estão sujeitos e, no nosso caso, estas dividem-se em três grupos:
- Restrições de tracção
As restrições consideram o balanço das horas de tracção necessárias para cada actividade e o número de horas totais disponíveis por períodos de 



tracção. 
- Restrições de nutrição animal

Foram construídas as equações de balanço entre as necessidades nutritivas dos animais e as produtividades das culturas vegetais, de forma a 
garantir a satisfação dessas mesmas necessidades. Como já foi referido estabeleceram-se equações de balanço relativas às necessidades em 
Matéria seca (Kg/ha e Kg/UP) e à Energia (Mj/ha e Mj/UP).
• Restrições de área
Os dois tipos de restrições anteriores são basicamente os mesmos, independentemente dos cenários considerados. Mas as restrições referentes às 
áreas foram construídas tendo em atenção as parametrizações (de 50 em 50 ha) e os compromissos assumidos no âmbito de agro-ambientais,  
quando estes são considerados (ver Anexo II).

FUNÇÃO OBJECTIVO/CENÁRIO
As margens brutas para cada actividade foram calculadas com base em informações recolhidas nas Estatísticas Agrícolas (INE, 2005), na rede de 
informação das contas agrícolas (RICA), nos mercados agrícolas  e nos mercados locais (SIMA). Teve-se em consideração os custos de produção 
(sementes, fertilizantes, tracção, veterinários, sanidade, etc) e os rendimentos (vendas e subsídios) (ver Anexo III).
A construção dos cenários foi feita através da aplicação dos subsídios por cada esquema nas margens brutas de cada actividade considerada e  
através  da  construção  de  restrições  de  áreas  no  caso  de  esquemas  agro-ambientais.  Para  estes,  considerando  a  área  aderente  e  as 
parametrizações, foi aplicado um valor por hectare, para cada esquema também.
Segundo o GPPAA (2006) o ano de 2005 foi um ano atípico considerando a seca severa que atingiu o nosso país, e o Alentejo em particular, a 
doença da língua azul e o decréscimo no preço da carne de vaca e ovelha. Registou-se  aumento dos custos de produção, tornando difícil uma 
avaliação adequada do primeiro ano de aplicação das medidas de reforma da PAC 2003.
Desta forma optou-se pela utilização dos preços médios do triénio 2002-2004, para todos os cenários após a reforma da PAC de 2003, de modo a 
não penalizar os resultados finais e as considerações a tomar.
Os agricultores que adoptaram agro-ambientais não conseguiram cumprir as restrições impostas, nomeadamente ao nível dos encabeçamentos 
máximos permitidos, ou as épocas de sementeira e de ceifa, por exemplo. A doença da língua azul obrigou à implementação de medidas muito 
rígidas para o seu controlo, com a imposição de restrições na circulação de animais no Baixo Alentejo. De acordo com estas condições graves e de 
forma a que os agricultores não fossem penalizados, o governo decretou regimes de excepção (Decreto-lei 94/2005; Decreto-lei 95/2005; Portaria 
539/2005).
Para a implementação do cenário Reforma da PAC em 2005, foi necessário incluir um valor correspondente aos direitos históricos que a exploração 
que definimos poderia ter. Uma vez que não se trata de um caso real baseámos este valor numa projecção dos resultados dos cenários antes da 
Reforma para o triénio 2000-2002, considerando uma média de área e de animais elegíveis, e de subsídio por ha (ou por Cabeça Normal). Obtém-se 
um número médio de direitos históricos por área (ha) e um valor médio desses direitos (€/ha). Uma vez que o prémio complementar ao trigo duro, 
inserido na totalidade nos direitos históricos, sofrerá uma modelação progressiva, esta foi também considerada para os nossos cálculos. 



Código das siglas das varíáveis
O: Dimensão da actividade Aveia (grão, palha e restolho)
Oh: Dimensão da actividade Aveia (feno)
Os: Dimensão da actividade Aveia (silagem)
Osh: Dimensão da actividade Aveia standing up
cW: Dimensão da actividade Trigo-mole (grão, palha e restolho)
dW: Dimensão da actividade Trigo-duro (grão, palha e restolho)
B: Dimensão da actividade Cevada (grão, palha e restolho)
T: Dimensão da actividade Triticale (grão, palha e restolho)
L: Dimensão da actividade Tremocilha para pastagem de Verão
Pn: Dimensão da actividade pastagem permanente natural
Pf: Dimensão da actividade pastagem permanente fertilizada
Pc: Dimensão da actividade pastagem permanente melhorada com trevo subterrâneo
AC: Dimensão da actividade Consociação anual aveia*azevém para feno e restolho
F: Dimensão da actividade Pousio (1º ano após cultura de aveia)
SA: Dimensão da actividade de compra de palha
HA: Dimensão da actividade de compra de feno
Spa: Dimensão da actividade de compra de suplementos industriais
S: Dimensão da actividade Ovelhas 
C1: Dimensão da actividade Bovinos I
C2: Dimensão da actividade Bovinos II
T: Dimensão das actividades de transferência por mês, de Janeiro a dezembro (TG – grão; T – palha; TH – Feno; TS – Silagem; TSA: Palha 
comprada; THA: feno comprado; Tspa: suplemento industrial).

ANEXO I

DISPONIBILIDADES E RESTRIÇÕES DE TRACÇÃO

Período I 3.17O+4.88Oh+4.88Os+3.17Osh+3.17cW+3.17dW+3.17B+3.17T+3.17L+5.46AC<=352
Período II 0.57O+0.57Oh+0.57Os+0.57Osh+0.57cW+0.57dW+0.57B+0.57T+0.57L+2.44Pf+0.57Pc+0.57AC<=176
Período III
3.25Oh+3.36Os+3.25AC<=528
Período IV



3.13O+3.13cW+3.13dW+3.13B+3.13T<=352

DISPONIBILIDADES E RESTRIÇÕES DE NUTRIÇÃO ANIMAL

Necessidades em Matéria Seca (Kg/ha e Kg/UP)
Jan) -32Pn-46Pf-54Pc-35F+35S+358C1+491C2-TGj-TSj-THj-TSLj-TSpAj<=0
Feb) -45Pn-65Pf-81Pc-50F+37S+373C1+493C2-TGf-TSf-THf-TSLf-TSpAf<=0
Mar) -158Pn-228Pf-315Pc-175F+46S+413C1+546C2-TGm-TSm-THm-TSLm-TSpAm<=0
Apr) -158Pn-228Pf-315Pc-175F+43S+399C1+528C2-TGa-TSa-THa-TSLa-TSpAa<=0
May) -158Pn-228Pf-315Pc-175F+45S+413C1+546C2-TGmy-TSmy-THmy-TSLmy-TSpAmy<=0
June)-158Pn-228Pf-315Pc-175F+44S+399C1+528C2-TGjn-TSjn-THjn-TSLjn-TSpAjn<=0
July) -731O-2869Osh-711cW-711dW-746B-748T-2625L-72Pn-104Pf-117Pc-700AC-80F+45S+331C1+566C2-TGjl-TSjl-THjl-TSLjl-TSpAjl<=0
Aug) -2869Osh-2625L-36Pc+44S+331C1+566C2-TGag-TSag-THag-TSLag-TSpAag<=0
Sep) -1013Osh-36Pc+48S+320C1+419C2-TGs-TSs-THs-TSLs-TSpAs<=0
Oct) -45Pn-65Pf-81Pc-50F+52S+331C1+464C2-TGo-TSo-THo-TSLo-TSpAo<=0
Nov) -93Pn-65Pf-81Pc-50F+49S+347C1+475C2-TGn-TSn-THn-TSLn-TSpAn<=0
Dec) -79Pn-46Pf-54Pc-35F+51S+413C1+546C2-TGd-TSd-THd-TSLd-TSpAd<=0

Transferência

Grão) 870O+949B+1063T-TGj-TGf-TGm-TGa-TGmy-TGjn-TGjl-TGag-TGs-TGo-TGn-TGd>=0
Palha) 946O+860cW+860dW+1548B+860T+0.86SA-TSj-TSf-TSm-TSa-TSmy-TSjn-TSjl-TSag-TSs-TSo-TSn-TSd>=0
Feno) 1664Oh+4000AC+0.83HA-THj-THf-THm-THa-THmy-THjn-THjl-THag-THs-THo-THn-THd>=0
Silagem) 1664Os-TSLj-TSLf-TSLm-TSLa-TSLmy-TSLjn-TSLjl-TSLag-TSLs-TSLo-TSLn-TSLd>=0
Suplemento)0.88SpA-TSpAj-TSpAf-TSpAm-TSpAa-TSpAmy-TSpAjn-TSpAjl-TSpAag-TSpAs-TSpAo-TSpAn-TSpAd>=0

Necessidades em Energia Metabolizável (Mj/ha e Mj/UP)

Jan) -302Pn-437Pf-616Pc-336F+258S+3128C1+4130C2-TGj-TSj-THj-TSLj-TSpAj<=0
Feb) -432Pn-624Pf-964Pc-480F+301S+3206C1+4112C2-TGf-TSf-THf-TSLf-TSpAf<=0
Mar) -1465Pn-2116Pf-3465Pc-1628F+358S+3550C1+4654C2-TGm-TSm-THm-TSLm-TSpAm<=0
Apr) -1465Pn-2116Pf-3465Pc-1628F+311S+3435C1+4504C2-TGa-TSa-THa-TSLa-TSpAa<=0
May) -1465Pn-2116Pf-3465Pc-1628F+253S+3550C1+4654C2-TGmy-TSmy-THmy-TSLmy-TSpAmy<=0



June)-1465Pn-2116Pf-3465Pc-1628F+265S+3435C1+4722C2-TGjn-TSjn-THjn-TSLjn-TSpAjn<=0
July) -5117O-23524Osh-4055cW-4055dW-3881B-5610T-22575L-504Pn-728Pf-1053Pc-4690AC-560F+301S+2111C1+3993C2-TGjl-TSjl-THjl-TSLjl-
TSpAjl<=0
Aug) -23524Osh-22575L-295Pc+327S+2682C1+4198C2-TGag-TSag-THag-TSLag-TSpAag<=0
Sep) -8303Osh-295Pc+390S+2307C1+3040C2-TGs-TSs-THs-TSLs-TSpAs<=0
Oct) -432Pn-624Pf-964Pc-480F+390S+2384C1+3386C2-TGo-TSo-THo-TSLo-TSpAo<=0
Nov) -432Pn-624Pf-964Pc-480F+362S+3027C1+3997C2-TGn-TSn-THn-TSLn-TSpAn<=0
Dec) -302Pn-437Pf-616Pc-336F+307S+3550C1+4552C2-TGd-TSd-THd-TSLd-TSpAd<=0

Transferências
Grão) 9570O+11867B+13822T-TGj-TGf-TGm-TGa-TGmy-TGjn-TGjl-TGag-TGs-TGo-TGn-TGd>=0
Palha) 5676O+5160cW+5160dW+9288B+6090T+5.16SA-TSj-TSf-TSm-TSa-TSmy-TSjn-TSjl-TSag-TSs-TSo-TSn-TSd>=0
Feno) 12314Oh+30400AC+6.16HA-THj-THf-THm-THa-THmy-THjn-THjl-THag-THs-THo-THn-THd>=0
Silagem) 1858Os-TSLj-TSLf-TSLm-TSLa-TSLmy-TSLjn-TSLjl-TSLag-TSLs-TSLo-TSLn-TSLd>=0
Suplemento)10.56SpA-TSpAj-TSpAf-TSpAm-TSpAa-TSpAmy-TSpAjn-TSpAjl-TSpAag-TSpAs-TSpAo-TSpAn-TSpAd>=0
DISPONIBILIDADES E RESTRIÇÕES DE ÁREAS

Para cenários que não considerem agro-ambientais

Restrição de área total
O+Oh+Os+Osh+cW+dW+B+T+L+Pf+Pc+AC+F+Pn<=420

Restrições de rotação das culturas
0.75O+0.75Oh+0.75Os+0.75Osh+0.75cW+0.75dW+0.75B+0.75T-0.25GB-0.25L-0.25Pn-0.25Pf-0.25Pc-0.25AC-0.25F<=0

-O-Oh-Os-Osh-cW-dW-B-T+F=0

Para cenários que considerem a agro-ambiental Plano Zonal de Castro verde

O+Oh+Os+Osh+cW+dW+B+T+GB+L+Pn+Pf+Pc+AC+F<=420

Restrição de área total
0.75O+0.75Oh+0.75Os+0.75Osh+0.75cW+0.75dW+0.75B+0.75T-0.25GB-0.25L-0.25Pn-0.25Pf-0.25Pc-0.25AC-0.25F>=0



Restrições de rotação das culturas
0.6O+0.6Oh+0.6Os+0.6Osh+0.6cW+0.6dW+0.6B+0.6T-0.4GB-0.4L-0.4Pn-0.4Pf-0.4Pc-0.4AC-0.4F<=0

-O-Oh-Os-Osh-cW-dW-B-T+F=0

Restrições de área máxima permitida para a cevada
-0.125O-0.125Oh-0.125Os-0.125Osh-0.125cW-0.125dW+0.88B-0.125T<=0

Restrição para área obrigatória para cultura de grão-de-bico (1 ha por cada 100 ha)
GB=4

Parametrizações de 50 em 50 há

ANEXO IV - A

Função objectivo do Cenário PAC 2003

Max -126O-177Oh-185Os-115Osh-69cW+218dW-197B-199T-158L-59Pf-59Pc-245AC-0.045SA-0.07HA-0.229SpA+55.485S+628.54C1+1109.15C2

Função objectivo do Cenário PAC 2005

Max -188.63O-176.87Oh-185.13Os-114.76Osh-280.73cW-196.17dW-264.93B-275.23T-158.48L-58.88Pf-94.36Pc-245.43AC-0.048SA-0.065HA-
0.2SpA+40.43S+515.28C1+886.75C2

Função objectivo do Cenário Liberalização

Max -188.63O-176.87Oh-185.13Os-114.76Osh-280.73cW-196.17dW-264.93B-275.23T-158.48L-58.88Pf-94.36Pc-245.43AC-0.048SA-0.065HA-
0.2SpA+26.43S+252.09C1+635.442C2



ANEXO 4.2
TABELA A4.2 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DOS VÁRIOS CENÁRIOS

CAP 2003-
Compensatory 
payments

CAP 2003+Agri-
Env Payments 
(Extensive Forage 
Systems)

CAP 2005-
Decoupling

Liberalization CAP 2005+Zonal 
Plan

Zonal Plan (without other 
subsidies)

Land uses (ha)
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Cereals 84 90 91 88 93 92 92 93 86 93 94 86 88
Oats for standing 
hay in summer 21 15 14 17 12 13 16 15 22 16 10 19 13 12 19 12 11 19 17
Improved 
Permanent 
Pastures 
(Fertilized) 48
Improved 
Permanent 
Pastures (Subt. 
Clover) 204 204 15
Fallow 105 105 105 105 105 105 16 15 22 16 10 19 105 105 105 105 105 105 105
Garbanzo bean 
(ZP) 4 4 4 4 4 4 4

Total Net Income 
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Chart 7.11 Agro-Env. Zonal Plan 2005
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