
Modo de Produção Biológico (MPB). Requisitos - Candidatura  

1. DURAÇÃO DO COMPROMISSO 

A medida designada “Alteração de Modos de Produção 
Agrícola”, des�na-se a apoiar os produtores que, de forma 
voluntária, se comprometerem durante um período de cinco 
anos a respeitar compromissos de natureza agro-ambiental. 

 
2. BENEFICIÁRIOS 
Nesta medida, podem beneficiar dos apoios previstos pesso-
as singulares ou colec�vas, de natureza pública ou privada, 
detentoras a qualquer "tulo legí�mo de uma unidade de 
produção onde se exerça ac�vidade de produção primária 
de produtos agrícolas, 
 

3. CONDIÇÕES DE ACESSO 
Os Vi�cultores que se candidatam  a esta medida devem 
reunir as seguintes condições: 
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1) Submeter toda a área agrícola e agro-florestal da Unida-
de de Produção  assim como aos animais nela presentes 
às normas1 da (AB); 

2) Submeter ao MPB toda a superIcie cul�vada com plan-
tas da mesma espécie; 

3) Efectuar junto do GPP, antes do início do compromisso, 
a no�ficação rela�va ao MPB; 

4) Celebrar contrato, antes do inicio do compromisso,  com 
Organismo de Controlo (OC) reconhecido, através do 
qual garantam o controlo da sua unidade de produção 
para o MPB; 

5) Os beneficiários podem candidatar ao MPB uma parte 
ou a totalidade da superIcie agrícola ou agro –florestal; 

6) Produzir com des�no directo ou indirecto ao consumo 
humano; 

7) Terem, no caso das culturas permanentes, as seguintes 
densidades mínimas por parcela: 

 

Vinha — 2000 cepas/ha, excepto nos casos de áreas ocupa-
das com vinha conduzida em pérgula ou de áreas situadas 
na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, em que a densi-
dade mínima é de 1000 cepas/ha. 

 
Excepções: Ficam excepcionadas da obrigatoriedade da 
prá�ca do MPB: 

 
• As áreas cul�vadas para autoconsumo desde que: 

• Não ultrapassem 10% da área da UP (unidade de produ-
ção) até ao máximo de 1 ha; 

• Sejam ocupadas com culturas diferentes das realizadas 
nas restantes áreas da UP; 

• As áreas que o OC considere como tecnicamente não 
aptas à prá�ca de um destes modos de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
A agricultura biológica é definida como um sistema global 
de gestão das explorações agrícolas e de produção de géne-
ros alimen"cios que combina as melhores prá�cas ambien-
tais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos 
recursos naturais e a aplicação de normas exigentes em ma-
téria de bem-estar dos animais. O modo de produção bioló-
gica (MPB) desempenha um duplo papel social, visto que, 
por um lado, abastece um mercado específico que responde 
à procura de produtos biológicos por parte dos consumido-
res e, por outro, fornece bens públicos que contribuem para 
a protecção do ambiente e o bem-estar dos animais, bem 
como para o desenvolvimento rural. 

Este �po de agricultura enquadra-se na medida 2.2.1 que 
estabelece o regime de aplicação designada “Alteração de 
Modos de Produção Agrícola”, âmbito da medida nº 2.2 
“Valorização de Modos de Produção” integrada no subpro-
grama nº 2 do Programa de Desenvolvimento Rural do Con-
�nente, designado PRODER. Visa promover a adopção de 
formas de exploração das terras agrícolas com beneIcios 
ambientais ao nível da água, solo e ar, e a u�lização susten-
tada dos recursos gené�cos autóctones. 

Pretende-se com este documento, elaborar um guia sinté�-
co das orientações  para a prá�ca da Produção em MPB, 
nomeadamente as condições de acesso, compromissos, 
apoios e sanções. Estes apoios são concedidos aos agriculto-
res que pra�quem na sua unidade de produção o MPB. 
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Os beneficiários são obrigados durante todo o período do 
compromisso, a: 
 
Rela7vamente a toda a área  

• Manter as condições de acesso; 

• Cumprir as regras de condicionalidade 
(consultar o bole�m 

da Condicionalidade);  

• Adequada formação do aplicador de produtos fitofar-
macêu�cos, expressos no Decreto -Lei n.º 173/2005, 
de 21 de Outubro; 

• Requisitos das zonas classificadas como de protecção 
às captações de água para abastecimento público, 
expressos no Decreto -Lei n.º 382/99, de 22 de Setem-
bro. 

• Manter actualizado o caderno de campo, cujo modelo 
foi divulgado ou validado pelo PRODER, registando 
toda a informação rela�va às prá�cas agrícolas adop-
tadas e maneio do efec�vo pecuário. 

 
Nas áreas  candidatas: 

• Comercializar a produção ob�da, na área objecto de 
candidatura, cer�ficada por um Organismo de Contro-
lo (OC)3 reconhecido no respec�vo modo de produção; 

• Adoptar as prá�cas culturais e de gestão rela�vas à 
preservação dos recursos naturais, de acordo com o 
Anexo 1; 

• Manter individualizadas as instalações, os efluentes 
zootécnicos e as produções dos animais, subme�dos a 
cada um dos modos de produção, quando estes coexis-
tem na UP; 

• Comunicar ao Ins�tuto de Financiamento da Agricultu-
ra e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), a redução de áreas objec-
to de apoio aquando do pedido de pagamento anual; 

• Estes compromissos produzem efeito a par�r de 1 de 
Outubro do ano do pedido do apoio. 
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• A ajuda é paga durante um período de cinco anos ex-

tensível por um ou dois anos, no caso dos contratos 
efectuados no 2º e 1º ano do período de programação, 
respec�vamente; 

• O pagamento dos apoios está sujeito aos limites anuais 
de € 900,00 por hectare, no caso de culturas perma-
nentes; 

 
• Durante o período de conversão para modo de MPB, 

os montantes dos apoios são majorados em 20%, por 
um período máximo de três anos. Só são elegíveis para 
a majoração as áreas que nunca beneficiaram de apoio 
agro – ambiental à conversão para modo de produção 
biológico; 

 
• A não apresentação do pedido de pagamento determi-

na o não pagamento do apoio no ano em causa, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de manutenção dos crité-
rios de elegibilidade e dos compromissos assumidos. 

 
• Os valores de apoio por hectare são estabelecidos no 

quadro que se segue (quadro 1), sendo estes valores 
totais calculados pela aplicação sucessiva dos escalões; 

 

Quadro1—Valores da ajuda ao Modo de Produção Biológico 
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Os beneficiários podem formalizar, aquando da apresenta-
ção do pedido de pagamento anual, alterações do pedido 
de apoio, sem que haja lugar à devolução dos apoios já 
recebidos ou a alteração do período de compromisso, nos 
seguintes casos: 
 

a) Transição do modo de produção integrado para o modo 
de produção biológico, desde que celebrem contrato 
com organismo de controlo (OC) reconhecido, através 
do qual garantam o controlo da sua unidade de produ-
ção e efectuem junto do GPP a no�ficação rela�va ao 
modo de produção biológico em data anterior a 31 de 
Março do ano do compromisso a que diz respeito a tran-
sição; 

b) Aumento da área candidata ou aumento da área sujeita 
a compromisso complementar desde que não ultrapas-
sem o dobro da área candidata até ao limite de 20 ha. 

 

Para os efeitos do disposto no n.º 2 do ar�go 18.º do Regulamen-
to (UE) n.º 65/2011, a redução de área, ou de efec�vo pecuário 
objecto de compromisso, aquando da apresentação do pedido de 
pagamento anual, determina a devolução proporcional dos apoios 
recebidos. Esta regra não se aplica nos casos de cedência da ex-
ploração, excepto nos casos em que a redução da área seja igual 
ou inferior a 10%, ou quando o compromisso seja retomado pelo 
cessionário. 

Classe de área (ha) Valor da ajuda/ha/ano (Euros) 

Até 5 ha € 490,00 

De 5 a 10 ha € 392,00 

De 10 a 25 ha € 245,00 

Mais de 25 ha € 98,00 

2 



ANEXO I 

Recurso Objec7vo Principal 
Culturas Permanentes  

Sequeiro  

Água 
Preservar/melhorar a 

qualidade 

- U�lizar exclusivamente os produtos fitofarmacêu�cos permi�dos pelo regulamento do MPB (Reg. 
(CE) nº834/2007, cujas normas de execução são estabelecidas pelo Reg (CE) 889/2008) ou constante 
de listas de produtos fitofarmacêu�cos aconselhados em Agricultura Biológica elaborada pela en�da-
de competente;  
- Gerir adequadamente o equipamento des�nado à aplicação de produtos fitofarmacêu�cos, à arma-
zenagem de estrume e chorume, (que deverá ter capacidade para evitar a poluição das águas por 
descargas directas ou por escorrimento superficial); 
Não aplicar azoto nas culturas extremes de leguminosas; 
- É interdita a aplicação de efluentes zootécnicos e a preparação de produtos fitofarmacêu�cos nas 
margens (mínimo 2 metros) das linhas de água incluindo as temporárias e a menos de 100 metros das 
captações de água para consumo humano. A aplicação de produtos fitofarmacêu�cos é interdita a 
menos de 40 metros das captações de água para consumo humano sem prejuízo no disposto nos n.ºs1 
e 2 do ar�go 6º, do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro; 
- Dispor, no primeiro ano de atribuição do apoio, de análises de terras (sumária) no caso de culturas 
permanentes dispor ainda de análises do material vegetal/foliar e, no caso de u�lização de regadio, de 
análises de água de rega (sumária, incluindo nitratos). Se possuir análise de terras realizadas nos qua-
tro anos anteriores à data de início do compromisso, estas poderão ser consideradas e u�lizadas 
- Repe�r as análises; 
- de terras em período nunca superior a 4 anos, salvo  se por via da lei exis�r jus�ficação para a sua 
repe�ção antes dessa data; 
- de água, em período nunca superior a 4 anos, salvo se estas apresentarem valores de alguns parâme-
tros que excedam os limites máximos fixados pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto; 
- do material vegetal/foliar nas culturas permanentes,  de dois em dois anos, na época recomendada 
para cada cultura. 
- Pra�car as fer�lizações adequadas tendo em conta os resultados ob�dos nas análises  

Biodiver-
sidade  

Preservar a diversidade 
vegetal e animal  

- Manter, os muros e faixas de separação das terras, a vegetação natural nas margens de todos os 
cursos e massas de água (sem prejuízo das limpezas e regularizações necessárias ao adequado escoa-
mento e/ou capacidade de armazenamento) e as sebes, conservando-as em bom estado sanitário; 
- Manter os pontos de água existentes na unidade de produção com água acessível à fauna bravia, 
durante o período de 1 de Maio a 30 de Novembro. 

Solo 

Evitar a poluição  

- Não aplicar lamas provenientes de Estações Tratamento de Águas Residuais ou Resíduos Sólidos 
Urbanos, ou subprodutos animais excepto os permi�dos em Agricultura Biológica, estrume cur�do em 
local apropriado, chorume ou os provenientes do espalhamento natural durante o pastoreio. 

Promover a fer7lidade  

- Se u�lizar correc�vos orgânicos, os mesmos devem ser espalhados sobre o terreno de forma unifor-
me e incorporados até 2 dias após a aplicação, a pequena profundidade, com recurso a técnicas de 
mobilização mínima sempre que seja adequado ao objec�vo ou podendo proceder-se a injecção ou 
u�lização de grade de discos; 
- Proceder à incorporação de estrumes e chorumes, quando a unidade de produção tenha ac�vidade 
pecuária; 
- Caso proceda à aplicação de chorumes, dispor de análises com, pelo menos, os teores de azoto, zinco 
e cobre, análises essas a efectuar com uma periodicidade máxima de 4 anos. 

Combater a erosão 

- Manter o reves�mento vegetal natural ou semeado das entrelinhas: 
- Controlar o desenvolvimento vegeta�vo através do pastoreio ou de cortes, sem enterramento; 
- No caso de culturas regadas não aplicar herbicidas; 
- No caso de culturas de sequeiro só é permi�do aplicar herbicidas entre 1 de Março e 1 de Agosto, 

assegurando que pelo menos 3% da área por parcela (incluindo bordaduras), em forma de faixas 
com a largura máxima da entrelinha, não é sujeita a monda química; 

- U�lizar, na sementeira, sempre técnicas de mobilização mínima, excepto no caso de incorporação 
de correc�vos orgânicos, onde se permite o uso de grade de discos. 

- A lenha da poda deve ser triturada e deixada à superIcie, excepto se exis�rem razões sanitárias que 
jus�fiquem a sua remoção. 

- Em parcelas com IQFP≥3, só são permi�das instalação de culturas recorrendo a técnicas que minimi-
zem a erosão do solo. 

- Em parcelas com IQFP>1, as mobilizações profundas necessárias à instalação devem ser realizadas 
segundo as curvas de nível. 
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SANÇÕES - MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO DA VINHA 

Compromisso não cumprido Pontuação 

- Manter actualizado o caderno de campo apropriado, registando toda a informação rela�va às prá�cas agrícolas 
adoptadas  

10 

- U�lizar exclusivamente os produtos fitofarmacêu�cos constantes de lista de produtos fitofarmacêu�cos aconselha-
dos em Agricultura Biológica e  elaborada pela en�dade competente; 

5 

- Gerir adequadamente o equipamento des�nado à aplicação de produtos fitofarmacêu�cos, à armazenagem de es-
trume e chorume, (que deverá ter capacidade para evitar a poluição das águas por descargas directas ou por escorri-
mento superficial); 

5 

- É interdita a aplicação de efluentes zootécnicos e a preparação de produtos fitofarmacêu�cos nas margens (mínimo 
2 metros), das linhas de água, incluindo as temporárias e a menos de 100 metros das captações de água para consu-
mo humano. A aplicação de produtos fitofarmacêu�cos é interdita a menos 40 metros das captações de água para 
consumo humano, sem prejuízo no disposto nos n.º 1 e 2 do ar�go 6.º, do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro. 

5 

- Dispor, no primeiro ano de atribuição do apoio, de análises de terras (sumária) e do material vegetal/foliar, no caso 
de culturas arbóreas e arbus�vas, acompanhadas das respec�vas recomendações do laboratório, no caso de este as 
emi�r, e também de análises da água de rega (sumária, incluindo nitratos). Repe�r as análises: 
• de terra em período nunca superior a 4 anos; 
• de água, em período nunca superior a 4 anos, salvo de estas apresentarem valores que excedam os limites máximo 
fixados pelo Decreto-Lei n.º 236/98; 
• do material vegetal/foliar, de 2 em 2 anos, na época recomendada para cada cultura. 

10 

- Pra�car as fer�lizações adequadas tendo em conta os resultados ob�dos nas análises 2 

- Manter os muros e faixas de separação das terras, a vegetação natural nas margens de todos os cursos e massas de 
água (sem prejuízo das limpezas e regularizações necessárias ao adequado escoamento e/ou capacidade de armaze-
namento) e as sebes, conservando-as em bom estado sanitário 

2 

- Manter os pontos de água existentes na unidade de produção com água acessível à fauna bravia, durante o período 
de 1 de Maio a 30 de Novembro 

1 

- Não aplicar lamas provenientes de Estações de Tratamento de Águas Residuais, ou Resíduos sólidos urbanos, ou 
subprodutos animais, excepto os permi�dos em agricultura biológica, estrume cur�do em local apropriado, chorume 
ou os provenientes do espalhamento natural do pastoreio 

5 

- Se u�lizar correc�vos orgânicos os mesmos devem ser espalhados sobre o terreno de forma uniforme e incorpora-
dos (por injecção ou recurso à grade de discos) até 2 dias após a aplicação 

5 

- Proceder à incorporação de estrumes e chorumes, quando a unidade de produção tenha ac�vidade pecuária 2 

- Caso proceda à aplicação de efluentes de chorumes, dispor de análises com, pelo menos, os teores de azoto, zinco e 
cobre, análises essas, a efectuar com uma periodicidade máxima de 4 anos 

2 

- Não são permi�das culturas anuais em solos com IQFP>=3, excepto em parcelas armadas em socalcos ou terraços e 
nas áreas integradas em várzeas ou planaltos  

5 

Manter o reves�mento vegetal natural ou semeado das entrelinhas. 
• Controlar o desenvolvimento vegeta�vo da entrelinha através de cortes, sem enterramento; 
• U�lizar, na sementeira da entrelinha, sempre técnicas de mobilização mínima (excepto no caso de incorporação de 

correc�vos orgânicos, onde se permite o uso de grade de discos) 

5 

- Assegurar a cobertura vegetal do solo entre 1 de Novembro e 1 de Março, excepto nos casos:  
•  Parcelas com IQFP =1, parcelas armadas em socalcos, terraços ou em áreas integradas em várzea, para preparação 
de solo para instalação de cultura. 

2 

- Manter o reves�mento vegetal natural ou semeado das entrelinhas, em culturas instaladas há pelo menos três anos:  
• Controlar o desenvolvimento vegeta�vo através do pastoreio ou de cortes sem enterramento;  
• É possível remover o coberto vegetal através de técnicas de mobilização mínima em entrelinhas alternadas, no perí-
odo  entre 1 de Março e 1 de Agosto;  
• U�lizar, na sementeira da entrelinha, sempre técnicas de mobilização mínima, podendo, no caso da incorporação de  
correc�vos orgânicos recorrer ao uso de grade de discos, ou, em alterna�va,  u�lizar  técnicas de mobilização mínima 
na  remoção do coberto vegetal  na totalidade das entrelinhas  no período entre 1 de Março e 1 de Agosto.  

2 

- A lenha da poda deve ser triturada e deixada à superIcie, excepto se exis�rem razões sanitárias que jus�fiquem a 
sua remoção 

2 

- Em parcelas com IQFP>= 3, só é permi�da instalação de culturas recorrendo a técnicas que minimizem a erosão do 
solo. 

5 

- Em solos com IQFP>1, as mobilizações profundas necessárias à instalação devem ser realizadas segundo as curvas de 
nível. 

2 

Con�nuação 
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Sanções—Modo de Produção Biológico da Vinha (con7nuação) 
 

O incumprimento de qualquer um dos compromissos constantes do Quadro 2 determina a redução do montante do apoio, no 
ano em que tal se verifique, em função da relação percentual entre a pontuação total de compromissos aplicáveis não cum-
pridos e a pontuação total de compromissos aplicáveis. 
  
 A aplicação da sanção é efectuada nos seguintes termos: 

a) Devolução total dos apoios recebidos, quando a relação percentual for superior a 60 %; 
b) Redução de 100 %, quando a relação percentual for superior a 30 % e não ultrapassar 60 %. 
c) Redução proporcional ao dobro da relação percentual quando esta for superior a 10 % e não ultrapassar 30 %; 
d) Redução proporcional à relação percentual quando esta for superior a 5 % e não ultrapassar 10 %; 
e) Sem redução, quando a relação percentual for igual ou inferior a 5 %. 

 
Q`MDA> 2– Determinação da redução do montante de apoio 
 

O conteúdo deste bole7m não dispensa a consulta da legislação aplicada 

Bibliografia e legislação consultada: 

Portaria nº 229-B/2008, alterada por 
Declaração Rec�ficação nº 24-A/2008; 
Portaria nº 1348/2008;  
Portaria n.º 427-A/2009; 
Declaração Rec�ficação nº 39/2009; 
Portaria n.º 814/2010; 

Reduções e Exclusões Compromisso não cumprido 

Redução das áreas objecto do apoio, proporcio-
nal à  diferença entre a densidade verificada e a 
mínima aplicável. 

Manter na parcela candidata densidade de plantação igual ou superior à 
densidade mínima exigida para as culturas permanentes . 

Devolução total dos apoios recebidos e a exclu-
são do beneficiário do correspondente apoio ao 
modo de produção sem prejuízo de outras con-
sequências aplicáveis. 

Manter toda a superIcie agrícola e agro-florestal da unidade de produção e 
os respec�vos animais sob controlo de OC reconhecido no modo de produ-
ção pra�cado. 

Redução do montante do apoio nos termos da 
legislação nacional aplicável. 

Condicionalidade. 

Divergência entre as áreas declaradas e as áreas 
determinadas em sede de controlo. 

Aplicam-se as reduções e exclusões previstas nos Regulamentos (EU) n.º 
1122/2009 da Comissão, de 30 de Novembro, e 65/2011, da Comissão, de 
27 de Janeiro.  

 

Declaração Rec�ficação nº 32-A/2010; 
Portaria n.º 104/2012; 
Portaria n.º 370/20012; 
Portaria n.º 47/2013. 

FICHA TÉCNICA - Coordenação do bole�m: Fernando Alves. Textos: Carmo Val  
Produção e impressão ADVID - Março de 2013  
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