
O Regime de Pagamento Único (RPU) é um sistema de apoio 
aos agricultores, que tem por princípio básico o desligamento 
total ou parcial da produção e que subs�tui total ou parcialmen-
te os apoios directos anteriormente concedidos ao abrigo de 
vários regimes, nomeadamente ajuda às culturas arvenses, ar-
roz, leguminosas para grão, forragens secas, lúpulo, extensifica-
ção, bovinos machos, abate de bovinos adultos, ovinos e capri-
nos e prémios complementares desde 2005, azeite e azeitona 
de mesa, tabaco, algodão e açúcar desde 2006, leite e banana 
desde 2007, frutas e hor*colas desde 2008, prémio ao arranque 
da vinha de 2010 a 2012 e o prémio ao abate de bovinos adultos 
e de vitelos, o pagamento transitório ao tomate para transfor-
mação, a ajuda às sementes, a ajuda à transformação de forra-
gens secas, o prémio às proteaginosas, o pagamento específico 
para o arroz e o pagamento por super.cie para as frutas de cas-
ca rija em 2012. 
 

Beneficiários 

Podem beneficiar de pagamentos no âmbito do RPU, os agricul-
tores individuais ou colec�vos que: 
 Possuam Direitos defini�vos, e/ou direitos adquirido por 
transferência, e/ou direitos recebidos da reserva nacional. 
 Exerçam ac�vidade agrícola em território nacional; 
Cumpram os requisitos mínimos para a concessão dos paga-
mentos directos que vierem a ser definidos em legislação nacio-
nal; 
 Tenham uma super.cie agrícola da exploração de pelo 
menos 0,3 hectares (não aplicável aos agricultores que  dete-
nham apenas direitos especiais).  

Tipo e Iden�ficação dos Direitos 

Os direitos do Regime de Pagamento Único (RPU) são cons�tuí-
dos por uma iden�ficação, um número de direitos e um valor 
unitário.  
 
A iden�ficação de um direito (ID) é composta por 8 dígitos, sen-
do que o primeiro dígito pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 que iden�fica 
o �po de direito conforme o descrito na tabela seguinte:  

U�lização dos Direitos 

Qualquer direito de pagamento, ligado a um hectare elegível, dá 
direito ao pagamento do montante fixado pelo direito.  
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Direitos baseados na super%cie 
No caso dos direitos baseados na super.cie considera-se hec-
tare elegível a super.cie agrícola da exploração u�lizada para 
qualquer ac�vidade agrícola no território Con�nental. 
 
Direitos especiais 
No caso dos direitos sujeitos a condições especiais verifica-se 
se existe área elegível para RPU no Pedido Único 2013. Se exis-
�r e se esta for igual ou superior ao n.º de direitos especiais 
então é obrigatória a conversão destes direitos para direitos 
baseados em super.cie. 
 
Direitos sujeitos à derrogação do ar�go 35º do Reg. (CE) nº 
73/2009 
No caso de direitos sujeitos à derrogação do ar�go 35º do Reg.
(CE) nº 73/2009, do Conselho, estes dão direito a um apoio 
anual ao abrigo do Regime de Pagamento Único sem declara-
ção dos hectares correspondentes no primeiro ano de integra-
ção do apoio associado. 
 

U�lização das Terras 

As parcelas declaradas como hectares elegíveis, ligados aos 
direitos ao pagamento, têm de estar à disposição do agricultor 
a 31 de Maio de 2013. 
Para os direitos baseados na super.cie e/ou direitos sujeitos a 
condições especiais exercidos com área, pode ser efectuada 
qualquer ac�vidade agrícola nas parcelas elegíveis candidatas, 
desde que sejam cumpridas as boas condições agrícolas e am-
bientais, bem como outros indicadores de condicionalidade. 
O agricultor cuja exploração agrícola esteja localizada nas fre-
guesias e concelhos definidos no anexo I da Portaria nº 
68/2010 não pode transferir ou u�lizar fora dessa região o 
número de direitos correspondentes ao números de hectares 
declarados em 2011 para efeitos de RPU na mesma região. 
 

Super%cies Sob Coberto 
As parcelas agrícolas com povoamentos dispersos de árvores, 
são elegíveis a *tulo do Regime de Pagamento Único rela�va-
mente às áreas e condições previstas no ar�go 34º do Reg.(CE) 
Nº1122/2009. 

IDENTIFICAÇÃO 
ID - RPU 

TIPO de DIREITO 

1584 3358 
2447 1578 

Direitos de super.cie 

3871 1463 Direitos especiais 

4225 9947 
5478 5514 

Direitos de super.cie que só podem ser 
ac�vados nas áreas com risco de abandono 
agrícola 

6540 5514 
Direitos sujeitos à derrogação do ar�go 35.º 
do Reg (CE) n.º 73/2009, do concelho 
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Não U�lização dos Direitos 
Os direitos não u�lizados durante um período de 2 anos rever-
tem para a Reserva Nacional. Sendo que u�lizar os direitos 
significa pedir pagamento e ter hectares elegíveis. 
 

Penalizações e Reduções - Princípios Gerais 
Nos casos de divergência entre as área declaradas e as áreas 
determinadas em sede de controlo aplicam -se as reduções e 
exclusões previstas nos Regulamentos (CE) nºs 1975/2006, da 
Comissão, de 7 de Dezembro, 796/2004, da Comissão, de 21 
de Abril e 1122/2009, da Comissão, de 30 de Novembro. 
A aplicação das penalizações de resultados de controlo 
(administra�vo ou .sico) é realizada tendo em conta o total 
das super.cies declaradas e determinadas para efeitos de RPU 
independentemente do �po e/ou valor dos direitos a que es-
tão associados, ou seja todas as áreas candidatas ao RPU cons-
�tuem um único grupo.  
Quando a super.cie determinada para efeitos de RPU for infe-
rior à super.cie declarada, os direitos ao pagamento que re-
verterão para a reserva nacional serão determinados de acor-
do com as seguintes regras:  
 A super.cie determinada será �da em conta começan-

do pelos direitos ao pagamento de maior valor;  

 Os direitos ao pagamento de maior valor serão primei-
ramente atribuídos a essa super.cie, seguidos daqueles 
com valor imediatamente inferior.  

 
Quando a mesma super.cie servir de base a um pedido de 
ajuda a *tulo de mais do que um regime de ajuda super.cie 
(ex. RPU e MZD’s) essa super.cie será �da em conta separada-
mente para cada um desses regimes de ajuda.  
 
Caso se verifique uma diferença (por controlo .sico ou admi-
nistra�vo) entre os direitos ao pagamento declarados como 
u�lizados e a super.cie declarada como elegível, o cálculo do 
pagamento basear-se-á no valor mais baixo.  
 
Sempre que for ultrapassado o limite máximo nacional serão 
reduzidos proporcionalmente os valores unitários dos direitos 
que es�verem estabelecidos à data.  

O conteúdo deste bole�m não dispensa a consulta da legislação aplicada 

Pagamentos 

Os pagamentos são efectuados realizado em duas prestações 
por ano, no máximo,  no período compreendido entre 1 de 
Dezembro de 2013 e 30 de Junho de 2014.  
 

Transferência dos Direitos 

A transferência defini�va ou temporária de direitos pode ser 
efectuada em qualquer altura do ano, no entanto deve ser 
comunicada ao IFAP, I.P. pelo cedente e confirmada pelo cessi-
onário durante o período para apresentação do Pedido Único. 
Os direitos podem ser transferidos por venda ou por qualquer 
outra transferência defini�va, com ou sem terra. 
O �tular dos direitos pode fazer os seguintes �pos de transfe-
rências: 
Transferência: 
 Defini�va - os direitos podem ser transferidos por ven-
da, com ou sem terra. 
 Temporária - o arrendamento ou quaisquer outros �-
pos similares de transacção só serão permi�dos se os direitos 
transferidos forem acompanhados da transferência de um 
número equivalente de hectares elegíveis, cedidos pelo mes-
mo período de tempo. 
 Ac�vação de direitos ao pagamento por herança, cisão, 
fusão ou alteração de denominação ou estatuto legal. 
 

Reserva Nacional 

Podem candidatar-se à atribuição de direitos ao pagamento no 
âmbito da reserva nacional: 
 
Jovens Agricultores que tenham apresentado pedidos de 
apoio ao prémio à primeira instalação no âmbito da Ação n.º 
1.1.3, do Programa PRODER, cujo contrato seja celebrado até 
30 de Setembro do ano da candidatura à reserva nacional. 
 
Transferência não onerosa de terras que es�veram arrenda-
das no período de referência - Os casos em que o agricultor 
recebeu por herança (herança com par�lha, herança indivisa 
ou herança antecipada) terras que es�veram arrendadas du-
rante o período de referência. 
 Rela�vamente a estas situações, podem candidatar à 
reserva se o respec�vo contrato de arrendamento, que esteve 
em vigor durante o período de referência, já �ver terminado e 
caso pretendam adquirir direitos de pagamento. 
 São também abrangidos os herdeiros dos agricultores a 
quem tenham sido entregues explorações expropriadas ou 
nacionalizadas no âmbito da Reforma Agrária. 
 
Compra de terras que es�veram arrendadas no período de 
referência - Os casos em que o agricultor comprou uma explo-
ração cujas parcelas tenham estado arrendadas durante o pe-
ríodo de referência, com a intenção de iniciar ou expandir a 
sua ac�vidade agrícola no ano seguinte ao termo do arrenda-
mento. 
A compra da exploração tem que ser anterior a 15 de maio de 
2004. 
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