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ADVID 
Regras da Condicionalidade 
e outros condicionalismos a respeitar na RDD 

BOAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS 
(BCAA’s) 
As BCAA’s fazem parte do conjunto de normas e obrigações 
que o Regulamento (CE) n.º 73/2009, do Conselho de 19 de 
Janeiro, impõe aos agricultores beneficiários de ajudas sujei-
tas à condicionalidade. O objectivo é assegurar que todas as 
terras agrícolas, especialmente as que não são utilizadas 
para fins produtivos, sejam mantidas em boas condições 
agrícolas e ambientais, de forma a evitar o abandono das 
mesmas. 
As BCAA’s enquadram-se em normas de: - combate à erosão 
do solo, - de manutenção ou melhoria da estrutura do solo e 
matéria orgânica, - nível mínimo de manutenção das terras,  
- Manutenção das características das paisagens e -Utilização 
de água para irrigação. 

NORMAS: 

Cobertura da parcela - Sem prejuízo do disposto nas nor-

mas «ocupação cultural das parcelas com IQFP* 4» e 
«ocupação cultural das parcelas com IQFP 5», no período 
entre 15 de Novembro e 1 de Março, as parcelas devem 
apresentar: 
a) na superfície agrícola, com excepção das superfícies com 

culturas permanentes, uma vegetação de cobertura, insta-
lada ou espontânea, ou em alternativa restolhos de cultu-
ras temporárias; 

b) na superfície com culturas sob coberto de espaço florestal 
arborizado uma vegetação de cobertura, instalada ou 
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espontânea, ou em alternativa restolhos de culturas tem-
porárias;  

c) nas superfícies com culturas permanentes das parcelas de 
IQFP igual ou superior a 3, na zona da entrelinha, uma 
vegetação de cobertura instalada ou espontânea, ou em 
alternativa restolhos de culturas temporárias. 

Não estão abrangidas pelo disposto na norma «cobertura da 
parcela»: 
a)- as parcelas com IQFP igual ou inferior a 2 com culturas 
permanentes; 
b)– as superfícies com culturas protegidas. 
c) as parcelas quando sujeitas a trabalhos de preparação do 
solo para instalação de culturas. 

Ocupação cultural das parcelas com IQFP 4 - Nas parce-

las com IQFP 4, excepto em parcelas armadas em socalcos 
ou terraços e nas áreas integradas em várzeas, não é permi-
tida a instalação de culturas temporárias, sendo a instalação 
de novas culturas permanentes ou pastagens permanentes 
apenas permitida nas situações em que as DRAP as conside-
rem tecnicamente adequadas. 

Ocupação cultural das parcelas com IQFP 5 - Nas parce-

las com IQFP 5, excepto em parcelas armadas em socalcos 
ou terraços e nas áreas integradas em várzeas, não é permi-
tida a instalação de culturas temporárias nem a instalação 
de novas pastagens permanentes, sendo apenas permitida a 
melhoria das pastagens permanentes naturais sem mobiliza-
ção do solo, e a instalação de novas culturas permanentes 
apenas nas situações em que as DRAP as considerem tecni-
camente adequadas. 

Parcelas em terraços - As parcelas armadas em terraços, 

devem apresentar uma vegetação de cobertura no talude no 
período entre 15 de Novembro e 1 de Março, podendo o 
controlo desta vegetação de cobertura ser realizado sem 
reviramento do solo fora deste período.  

* IQFP-  Indice atribuído no âmbito do Sistema de Identificação de Parcelas (SIP) que expressa a fisiografia da parcela, tendo em consideração os declives médios e 

máximos 

A Condicionalidade representa um conjunto de condi-

ções de base, que qualquer agricultor beneficiário de apoios 
ao desenvolvimento rural, no âmbito de determinadas medi-
das de gestão sustentável do espaço rural, nomeadamente, 
a Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavoreci-
das (MZD’s), os Pagamentos Agro e Silvo- Ambientais e a 
primeira florestação de terras agrícolas, Programas de Apoio 
para a Reestruturação e Reconversão da Vinha ou do prémio 
de arranque da vinha deve respeitar. As suas 2 vertentes 
são: 

- Boas Condições Agrícolas e Ambientais  
- Requisitos Legais de Gestão 

e visam a obrigação do cumprimento de normas básicas em 
matéria de ambiente, de segurança dos alimentos, de saúde 
pública, saúde animal e fitossanidade, bem estar dos ani-
mais e de boas condições agrícolas e ambientais. 
O não respeito das normas básicas da condicionalidade 
poderá ter implicações nos pagamentos das ajudas poden-
do, segundo critérios proporcionais, objectivos e progressi-
vos, reduzir parcial ou totalmente o montante referente a 
essas ajudas. 



Controlo da vegetação lenhosa espontânea - A super-

fície agrícola e a superfície com culturas sob coberto de 
espaço florestal arborizado não podem apresentar uma 
área superior a 25% ocupada com formações lenhosas 
espontâneas dominadas por arbustos de altura superior a 
50cm, devendo o controlo destas formações lenhosas 
espontâneas obedecer às seguintes regras: 
a) Efectuar-se fora da época de maior concentração de 

reprodução de avifauna (Março e Abril), com excepção 
dos casos em que, por motivos de sazão das terras, o 
controlo dessa vegetação necessite de ser realizado nesse 
período, ficando a sua execução dependente da autoriza-
ção da DRAP da área a que pertence a parcela em ques-
tão; 

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior o controlo 
dessa vegetação quando realizado durante o período 
crítico de incêndios deve respeitar as regras relativas à 
utilização de  maquinarias e equipamentos definidas no 
artigo 30º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decre-
to lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro; 

c) Os resíduos lenhosos resultantes das operações de con-
trolo neste âmbito devem ser incorporados no solo ou 
retirados das parcelas para locais onde a sua acumulação 
minimize o risco de incêndio ou queimados na parcela 
desde que cumpra o disposto nos artigos 27º e 28.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as altera-
ções que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
17/2009, de 14 de Janeiro. 

d) Nas parcelas com IQFP igual ou superior a 4, o controlo 
da vegetação só pode ser realizado sem reviramento do 
solo, excepto em parcelas armadas em socalcos ou terra-
ços e nas áreas integradas em várzeas; 

Manutenção do olival - O arranque de oliveiras fica 

dependente de autorização da DRAP da área a que perten-
ce a parcela em questão, de acordo com a legislação em 
vigor, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 
120/86, de 28 de Maio. 

Manutenção de elementos da paisagem — é proibida 

a remoção dos seguintes elementos da paisagem: 
a) Galerias ripícolas localizadas nas parcelas de superfície 

agrícola e de superfície agro -florestal; 
b) Bosquetes localizados no interior das parcelas de super-

fície agrícola; 
c) Árvores de interesse público localizadas nas parcelas de 

superfície agrícola e de superfície agro -florestal. 
- A partir de 2010, os elementos de paisagem referidos no 
número anterior identificados no SIP e confirmados pelo 
agricultor, são sujeitos à norma ‘Manutenção de elemen-
tos da paisagem’. 
 Não estão abrangidas as situações em que o agricultor 
detém uma autorização por parte da autoridade compe-
tente na matéria, que permita a remoção dos elementos 
de paisagem referidos nas alíneas a) e b), bem como as 
operações de limpeza conducentes à manutenção e pre-
servação dos mesmos. 

Utilização dos recursos hídricos — os agricultores que 

estejam abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 
31 de Maio, e pela Portaria n.º 1450/2007, de 21 de 
Dezembro, devem possuir, em alternativa, a partir de 1 de 
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Junho de 2010: 
a) O título ou comprovativo do requerimento inicial de 
pedido de emissão do título de utilização do recurso hídri-
co nos casos em que disponham de meios de extracção 
superiores a 5 cv; 
b) O comprovativo da comunicação de utilização do recur-

so hídrico nos casos em que disponham de meios de 
extracção inferiores a 5 cv cuja utilização tenha tido iní-
cio em data posterior a 1 Junho de 2007. 

NOTA:  
No caso de existência de outras culturas (pastagens per-
manentes, pousios, espaço florestal arborizado, culturas 
temporárias, etc) deve ser consultado o manual da condi-
cionalidade já que neste documento são referidas apenas 
as aplicáveis à exploração vitícola). 

REQUISITOS LEGAIS DE GESTÃO (RLG’s) 
Os RLG’s referem-se ao cumprimento de normativos 
comunitários, entretanto transpostos para legislação 
nacional, nos domínios: 
- Ambiente 
- Saúde Pública, Saúde Animal e Fitossanidade 
- Bem-estar dos animais 

A- Ambiente  

Acto 1 - Directiva n.º 79/409/CEE, relativa à conservação das 

aves selvagens (Decreto-Lei nº 140/99 de 24.04.1999) e Directiva 
n.º 92/43/CEE, relativa à conservação dos habitats naturais e da 
flora e fauna selvagens (Decreto-Lei nº 140/99 de 24.04.1999) 

Indicadores a aplicar na parcela agrícola e relaciona-
dos com a actividade agrícola (para o caso de explora-

ções localizadas na Rede Natura 2000) 
Listagem dos actos e actividades sujeitos a parecer obrigatório 
por parte do ICNB, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, 
alterado pelo Decreto Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro: 

1- Novas construções & infra-estruturas 

- Construções (inclui pré fabricados); 
- Ampliação de construções; 
- Instalação de estufas/estufins; 
- Abertura e alargamento de caminhos e aceiros; 
- Instalação de infra-estruturas de electricidade e telefóni-

cas, aéreas ou subterrâneas, de telecomunicações, de  
transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de 
saneamento básico e de aproveitamento de energias 
renováveis ou similares; 

a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros 
urbanos, com excepção das obras de reconstrução, demolição, 
conservação de edifícios e ampliação desde que esta não 

envolva aumento de área de implantação superior a 50% da 
área inicial e a área total de ampliação seja inferior a 100 m2 

b) A abertura de novas vias de comunicação, bem como o alarga-
mento das existentes  

c) A instalação de infra-estruturas de electricidade e telefónicas, 
aéreas ou subterrâneas, de telecomunicações, de transporte 
de gás natural ou de outros combustíveis, de saneamento 
básico e de aproveitamento de energias renováveis ou simila-
res, fora dos perímetros urbanos. 

2. Alteração do uso do solo 
Alteração do tipo de uso agro-florestal (culturas anuais de 
sequeiro; culturas anuais de regadio; culturas permanen-
tes; prados e pastagens e floresta) ou outros usos 



a) A alteração do uso actual do solo que abranja áreas contí-
nuas superiores a 5 ha 

b) As modificações de coberto vegetal resultantes da alteração 
entre  tipos de uso agrícola e florestal, em áreas contínuas 
superiores a 5 ha, considerando-se continuidade as ocupações 
similares que distem entre si menos de 500 m 

c) A alteração do uso actual dos terrenos das zonas húmidas ou 
marinhas. 

3. Alteração da Morfologia do Solo 
- Alteração da topografia do terreno (aterros, taludes, per-

furações, escavações ou terraplanagens) 
- Destruição de sebes, muros e galerias ripícolas 
- Extracção de inertes 
- Alteração da rede de drenagem natural 

a) As alterações à morfologia do solo, com excepção das decor-
rentes das normais actividades agrícolas e florestais  

b) As alterações à configuração e topografia dos terrenos das 
zonas húmidas ou marinhas 

4. Resíduos 
- Deposição de sucatas e de resíduos sólidos e líquidos 
- Recolha e concentração de resíduos de origem agrícola  

É obrigatório fazer a recolha e concentração dos materiais plásti-
cos, relativos ao processo produtivo agrícola, pneus e óleos. Este 
requisito aplica-se também às explorações que se situam fora da 
Rede Natura 2000. 

 

Acto 2 - Directiva nº 80/68/CEE, de 17 de Dezembro, relativa à 

Protecção das águas subterrâneas contra a poluição 
causada por certas substâncias perigosas (Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto) 

1. Resíduos de produtos fitofarmacêuticos 
Recolha e concentração dos resíduos de embalagens e de 
excedentes de produtos fitofarmacêuticos 
É obrigatório fazer a recolha e concentração dos resíduos de 
embalagens e de excedentes de produtos fitofarmacêuticos, 
devendo, estes excedentes, serem mantidos na sua embalagem 
de origem e concentrados temporariamente na exploração agrí-
cola utilizando, para o efeito os espaços destinados ao armaze-
namento dos respectivos produtos e posteriormente, proceder à 
sua entrega nos estabelecimentos de venda ou outros locais que 
venham a ser definidos para o efeito. 

2. Armazenamento de fertilizantes e produtos fitofarma-
cêuticos 
Os fertilizantes e os produtos fitofarmacêuticos devem estar 
armazenados em lugar resguardado, seco, ventilado, sem exposi-
ção directa ao sol, de piso impermeabilizado, e a mais de 10 
metros de cursos de água, valas, condutas de drenagem, poços, 
furos ou nascentes, excepto no caso de depósitos de fertirrega 
que tenham um sistema de protecção contra fugas. 

Acto 3 - Directiva nº 86/278/CEE relativa à protecção do 

ambiente, e em especial dos solos, na Utilização agrícola de 
lamas de depuração (Decreto-Lei n.º 276/2009 de 2 de 

Outubro) 
1 - Licença e registo de aplicação 
- Licença para valorização agrícola de lamas de depuração 
- Registo de aplicação 

2 – Controlo das distâncias permitidas para aplicação de 
lamas 
3 – Controlo da aplicação de lamas 
 

(Acto 4 - Protecção das águas causada por nitratos 
de origem Agrícola (aplicável a explorações pecuárias*). 
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B - Saúde Pública, Saúde Animal e Fitossanidade 

Acto 5 – Identificação e registo de animais (aplicável a 

explorações pecuárias*). 

Acto 6 - Directiva n.º 91/414/CEE, de 15 de Julho de 1991, 

relativa à Colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado (Decreto-Lei n.º 94/98 de 15 de Abril e 

Decreto-Lei n.º 173/2005 de 21 de Outubro): 

Controlo de produtos fitofarmacêuticos usados na 
exploração agrícola 

Existência de registo actualizado de tipo documental, 
manual ou informático de utilização dos produtos fitofar-
macêuticos correctamente preenchido, no ano a que diz 
respeito. 
O registo deverá conter a seguinte informação: 

1- identificação do produto fitofarmacêutico (nome comercial) 
2- identificação da APV ou AV (n.º de autorização de venda 

que consta no rótulo) 
3- identificação da cultura onde o produto foi aplicado 
4 – identificação da praga / doença 
5 – concentração / dose aplicada 
6 – data (s) de aplicação 

Os Actos 7, 8, 9,10 e 11 dizem respeito a condicionalida-

des aplicáveis a explorações pecuárias*. 

Acto 12 – Reg. (CE) n.º 178/2002, de 28 de Janeiro, que 

determina os princípios e normas gerais da legislação ali-
mentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 

Segurança dos géneros alimentícios 

Requisitos relativos à produção vegetal 
1. Registos 
- Existência de registo(1) actualizado de tipo documental, 

manual ou informático, que permita a identificação do 
cliente a quem forneçam determinado produto, no ano a 
que diz respeito. 

(1)  O registo deverá conter a seguinte informação: 
1- identificação do cliente 
2- produto / descrição 
3- data de transacção 
4- quantidade de produto 

– Existência de registo( 2)   actualizado relativo à utilização 
de sementes geneticamente modificadas, no ano a que 
diz respeito. 
(2)  

– Cópia da notificação, anexo II do DL n.º 160/2005, de 21 de 

Setembro, entregue na organização de agricultores ou na 
DRAP da área de localização da exploração agrícola. 

2- Processo de Infracção 
- Tem processo de infracção relativamente à não comuni-

cação à autoridade competente da existência de género 
alimentício de origem vegetal que não estejam em con-
formidade com os requisitos de segurança alimentar. 

-Tem processo de infracção por ultrapassagem dos limites 
máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentí-
cios de origem vegetal no âmbito do Plano Nacional de 
Pesquisa de Resíduos e do Plano de Controlo de Resíduos  
de Pesticidas em produtos de origem vegetal. 

C - Domínio Bem-Estar dos Animais  
Os Actos 13, 14 e 15 dizem respeito a condicionalidades 
aplicáveis a explorações pecuárias*. 
*- No caso de explorações pecuárias as normas de condicionalidade, 
apesar de não referidas, deverão também ser cumpridas.  



OUTROS CONDICIONALISMOS A RESPEITAR NO 
CASO DA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO 

PIOT-ADV (Plano intermunicipal do Ordenamento 
do Território– Alto Douro Vinhateiro ) 
A classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património 
Mundial pela UNESCO em 2001, resultou na publicação de 
legislação (Resolução do Conselho de Ministros 150/2003 
de 22 de Setembro e Despacho Conjunto 473/2004 de 30 
de Junho) que definem condições a observar para serem 
autorizadas intervenções na área classificada*. Estas tradu-
zem-se num código de “boas práticas” a respeitar nas 
intervenções, nomeadamente nas (re)plantações de vinha 
ou de outras culturas permanentes, como sejam olivais e 
amendoais, consistindo resumidamente no seguinte: 
- Não obstruir ou destruir as linhas de drenagem natural; 
- Não implicar a alteração da morfologia das margens dos 
cursos de água, bem como a sua vegetação; 
- As plantações em encostas com inclinação superior a 50% 
são interditas, salvo se a parcela já tiver vinha ou outras 
culturas permanentes ou ainda mortórios, caso em que 
poderá ser efectuada em micro-patamares; 
- Em áreas superiores a 5 ha, com declive superior a 20%, 
deve ser apresentado um estudo de drenagem, de acordo 
com a armação do terreno; 
- Para encostas com declive entre 40 e 50% as novas 
vinhas poderão ser efectuadas em patamares estreitos de 
uma linha ou em micro-patamares; 
- A plantação de vinha “ao alto” só pode ser efectuada em 
encostas com declive inicial inferior a 30%, salvo situações 
excepcionais; 
- As plantações em parcelas já ocupadas com vinha, olival 
ou amendoal com muros, ou ainda com mortórios, têm 
que ser feitas em patamares estreitos ou micro-patamares, 
mantendo os muros de suporte em pedra. 
- Não destruir os valores vernáculos como muros em 
pedra, edifícios vernáculos, calçadas em pedra, mortórios, 
bem como núcleos de vegetação arbórea. 
 

Rede Ecológica Nacional (REN) 
A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísi-
ca que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensi-
bilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade 
perante riscos naturais (ex. cheias, erosão, movimentos de 
massa em vertentes), são objecto de protecção especial. 
A REN, criada pelo Decreto -Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, 
tem contribuído para proteger os recursos naturais, espe-
cialmente água e solo, para salvaguardar processos indis-
pensáveis a uma boa gestão do território e para favorecer 
a conservação da natureza e da biodiversidade. 
Com a publicação do DL nº 166/2008 de 22 de Agosto e da 
Portaria 1356/2008 de 28 de Dezembro, efectuou-se uma 
revisão mais profunda e global do regime jurídico da REN, 
estabelecendo-se os mecanismos administrativos relativos 
à viabilização de acções a realizar nas áreas integradas na 
REN.  

Pelo facto da Região Demarcada do Douro (RDD) ser uma 
região de montanha, uma grande parte está integrada na 
REN* pelo que, no caso de se programar uma intervenção, 
é necessário efectuar previamente uma comunicação à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N), que poderá autorizar, com ou sem condi-
ções, ou mesmo impedir a intervenção, após parecer a 
emitir pela DRAPN. 
Assim, para além, de outras actividades, a actividade agrí-
cola e agro-florestal estão também sujeitas a condiciona-
mentos: 
- construção de abrigos para produção agrícola; 
- alteração da topografia e a construção de muros e pata-

mares para adaptação dos terrenos às culturas; 
- Plantação de olivais, vinhas, pomares e instalação de pra-

dos; 
- Abertura de caminhos de apoio ao sector agrícola e flo-

restal; 
- Operações de florestação e reflorestação; 
- Acções de controlo e combate a agentes bióticos; 
- Acções de defesa da floresta contra incêndios; 
- Acções de controlo de vegetação espontânea decorren-

tes de exigências legais no âmbito da aplicação do regime 
   da condicionalidade. 
Pelo que deve ser consultada a legislação referida no senti-
do  de agir em conformidade. 
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* Para qualquer informação relativamente quer à localização da
(o) REN/PIOT-ADV, quer às medidas de condicionamento, devem 
os Senhores Associados consultar os serviços técnicos da ADVID. 


