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Questões Frequentes relativas à Reforma da PAC - FAQ’s 
 

 

Número Questão Resposta 

1 Quem tem acesso ao Regime de Pagamento Base (RPB) 

em 2015? 

 

Têm acesso ao RPB agricultores ativos que: 

 Se candidatem ao RPB em 2015 no mínimo com 0,50 hectares elegíveis. 

e 

 Tenham Pedido Único (PU) de 2013   

 

Não tendo PU de 2013: 

 Tenham um contrato de venda ou arrendamento de terras assinado antes de 15 de 

maio de 2015, com uma cláusula, na qual é referido que o vendedor/senhorio, 

transfere para o comprador/rendeiro, o acesso ao RPB em 2015 – “cláusula de 

transferência do direito”. Ambos têm que cumprir a condição de agricultor ativo em 

2015. 

2 Sou detentor de direitos de RPU. Vou ficar com mesmo 

número de direitos em 2015? 

 

Os direitos de RPU caducam a 31 de dezembro de 2014.  

Na 1ª atribuição de direitos RPB, o n.º de direitos será igual ao menor n.º de hectares elegíveis 

declarados nos Pedidos de 2013 e 2015 (proposta nacional). 

3 As transferências de direitos realizadas na campanha de 

2014 têm efeito na nova atribuição de direitos RPB, em 

2015 ? 

 

As transferências de direitos, realizadas na campanha de 2014, poderão ter efeito na nova atribuição 

de direitos RPB, em 2015, consoante se tratem de transferências com ou sem terra e se o cessionário 

tem ou não Pedido Único (PU) de 2013. 

 

Transferência definitiva de direitos RPU sem terra de A para B:  

 Se B não tem PU 2013                B não tem acesso ao RPB 

 Se B tem PU 2013                  B tem acesso ao RPB  
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Número Questão Resposta 

 

Transferência definitiva ou temporária de direitos RPU com terra de A para B: 

 Se B não tem PU 2013                B tem acesso ao RPB se no contrato existir a                        

cláusula de transferência do direito” 

 Se B tem PU 2013                  B tem acesso ao RPB 

4 Foram-me atribuídos direitos de RPU em 2006, os quais 

transferi temporariamente até 2016. Desde 2006 que não 

me candidato às ajudas do PU. Tenho acesso ao RPB 

quando terminar o contrato de arrendamento? 

Os direitos de RPU caducam a 31 de dezembro de 2014.  

Nestas circunstâncias, quem cumpre as condições de acesso ao RPB em 2015, referidas no n.º 1 é o 

rendeiro. Quando terminar o contrato de arrendamento, as terras retornam ao senhorio, mas este facto 

por si só, não lhe dá acesso ao RPB. 

5 Foram-me atribuídos direitos de RPU em 2006 e tenho 

efetuado o PU todos os anos. Tenciono transferir 

temporariamente uma parte da exploração em janeiro de 

2015. Como posso recuperar os direitos de RPB que serão 

atribuídos com base nas terras arrendadas, quando 

terminar o contrato de arrendamento? 

Se no contrato de arrendamento for incluída uma cláusula (de referência histórica) que refira que os 

direitos de RPB são atribuídos ao senhorio e de imediato transferidos temporariamente para o 

rendeiro. Quando terminar o contrato de arrendamento de terras, o número de direitos equivalente ao 

número de hectares arrendados retornam juntamente com as terras ao proprietário. 

 

6 Sou herdeiro de um agricultor que fez PU em 2013. Como 

posso ter acesso ao RPB em 2015? 

 

Quando um agricultor recebe uma exploração ou parte da exploração, por herança ou herança 

antecipada, terá direito, em seu nome, ao número e valor dos direitos a pagamento a serem atribuídos 

à exploração que recebeu, ou parte da exploração, nas mesmas condições que o agricultor que 

inicialmente geria a exploração. 

7 Sou herdeiro de um agricultor que não fez PU em 2013, 

posso ter acesso ao RPB? 

Não, porque o agricultor que inicialmente detinha a exploração não cumpre a condição de acesso ao 

RPB. 

8 Sou um jovem agricultor que não fez PU em 2013, posso 

ter acesso ao RPB em 2015? 

No caso de se instalar como jovem agricultor poderá recorrer à reserva nacional em 2015 caso 

cumpra as regras de acesso que vierem a ser definidas. 
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Número Questão Resposta 

9 Tenho efetuado PU todos os anos, mas nunca tive direitos 

de RPU. Posso receber direitos de RPB em 2015? 

 

Sim, pode receber direitos de RPB porque entregou o PU em 2013. Para isso terá que se candidatar ao 

RPB em 2015 no mínimo com 0,50 hectares elegíveis. O n.º de direitos a atribuir será igual ao menor 

n.º de hectares elegíveis declarados nos Pedidos de 2013 e 2015. 

10 Tenho efetuado PU todos os anos e tenho direitos de RPU, 

no entanto, este ano (2014) pretendo passar toda a 

exploração e direitos RPU para o meu marido. Ele pode 

ter acesso ao RPB em 2015? 

Sim, pode ter acesso, mas para tal, deve ser formalizada a transferência de direitos por herança 

antecipada, e apresentar a certidão de assento de casamento. Deve também ser apresentada uma 

declaração, na qual conste o número de direitos a transferir e respetiva identificação. 

 

11 Tenho efetuado PU todos os anos e tenho direitos de RPU. 

Este ano, 2014, pretendo passar a minha exploração e 

respetivos direitos de RPU para os meus 2 filhos. Eles 

podem ter acesso ao RPB em 2015? 

Sim, podem ter acesso, mas para tal, os direitos devem ser transferidos por herança antecipada, 

apresentando o Cartão do Cidadão e uma declaração, na qual conste o número de direitos a transferir 

e respetiva identificação, com a assinatura do cedente reconhecida. 

12 Constitui uma sociedade unipessoal, em março de 2014 e 

vou e passar a exercer a minha atividade agrícola a partir 

desta campanha em nome da sociedade. A sociedade tem 

acesso ao RPB em 2015? 

Sim, a sociedade unipessoal tem acesso ao RPB em condições idênticas às do agricultor que 

inicialmente geria a exploração. 

13 Vou adquirir uma exploração ainda em 2014. Posso ter 

acesso ao RPB em 2015? 

 

Se o agricultor a quem vai adquirir a exploração tem acesso ao RPB, poderá constar no contrato de 

venda de terras uma cláusula, na qual é referido que o vendedor transfere para o comprador, o acesso 

ao RPB em 2015 – “cláusula de transferência do direito” e ambos têm que cumprir o requisito de 

agricultor ativo. 

14 Sou um novo agricultor que nunca apresentou PU, como 

posso ter acesso ao RPB em 2016 e nos anos seguintes? 

 

 Através de uma candidatura à reserva nacional no PU, cuja atribuição dependerá 

das regras que vierem a ser definidas e do montante existente para atribuição. 

 Através da compra de direitos de RPB. 

15 Sou um agricultor com direitos RPU, apresentei PU 2013 No cálculo do valor inicial é multiplicada uma % fixa pelo valor dos pagamentos de 2014 a dividir 
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e em 2014 não apresentei PU. Como é que vai ser 

calculado o valor do RPB em 2015? 

pelo n.º de direitos (menor entre 2013 e 2015). Neste caso o valor inicial é zero porque o valor dos 

pagamentos de 2014 é igual a zero. O valor unitário do direito é aumentado em 1/3 da diferença entre 

o valor unitário inicial e 90% do valor unitário nacional de 2019 em etapas iguais a partir de 2015 até 

2019. Caso o valor unitário final em 2019 seja inferior a 60% então é estabelecido o valor final de 

60%. 

16 Em março de 2015 irei comprar metade da exploração 

agrícola a um agricultor com acesso ao RPB. Tenho 

direito aos respetivos direitos RPB? 

Sim, desde que o vendedor inclua na escritura de venda da exploração uma cláusula relativa à 

transferência dos respetivos montantes recebidos em 2014. No PU de 2015 é indicada a área sujeita à 

cláusula, o vendedor solicita a atribuição de direitos e o comprador pede pagamento. Os direitos são 

atribuídos ao vendedor e transferidos automaticamente para o comprador. 

17 Sou um agricultor com acesso ao RPB e este ano vou 

arrendar a totalidade da minha exploração e 

correspondentes direitos. A quem vão ser atribuídos os 

direitos? E o pagamento? 

Se no contrato de arrendamento de terras estiver incluída uma cláusula relativa à transferência dos 

respetivos direitos então os direitos são atribuídos ao proprietário e automaticamente transferidos para 

o rendeiro. No PU de 2015 o proprietário solicita a atribuição dos direitos e o rendeiro pede 

pagamento para os direitos. No fim do contrato de arrendamento, as terras e os direitos retornam ao 

proprietário, desde que os direitos RPB não tenham caducado 

18 Sou um agricultor titular de 42 direitos RPU e com acesso 

ao RPB. Em 2013 pedi pagamento para 2 direitos RPU e 

os restantes 40 estavam arrendados com a 

correspondente área elegível até 2017. O que vai 

acontecer em 2017?  

Em 2017, no final do contrato, a terra e os direitos retornarão ao senhorio. No cálculo dos direitos as 

áreas e montantes são contabilizados no processo do senhorio. Assim, os 42 direitos são atribuídos ao 

senhorio embora os 40 direitos voltam a ficar automaticamente transferidos para o rendeiro até ao 

final do contrato. 

19 Um agricultor que este ano vai realizar um projeto de 

Jovem Agricultor, vai fazer um contrato de comodato de 

uma exploração e proceder à transferência temporária 

dos direitos de RPB do senhorio. Pode usar a minuta 

No contrato de comodato pode ser incluída a Cláusula Contratual Privada senão pode ser utilizada a 

minuta. Ao utilizar esta cláusula, os direitos são atribuídos ao senhorio e o n.º de direitos hectares 

elegíveis correspondentes ao nº de hectares elegíveis que o agricultor de histórico arrendou são 

automaticamente arrendados ao jovem agricultor. O senhorio formaliza o Pedido Único de 2015 no 
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“Cláusula Contratual Privada em Caso de 

Arrendamento” no caso de contrato de comodato? O 

senhorio mesmo não tendo área é obrigado a fazer o PU 

de 2015 ou só tem que preencher o Modelo H? 

qual solicita a atribuição dos direitos e o rendeiro apresenta o Pedido Único 2015 no qual solicita 

pagamento para os direitos. Os direitos só podem ser atribuídos se o senhorio cumprir os requisitos de 

agricultor ativo em 2015. 

 

20 Um agricultor, enquadrado no Regime da Pequena 

Agricultura poderá transitar o acesso para uma empresa 

que criou com a mulher e os filhos? Pode a empresa 

aceder ao regime por via da alteração do estatuto jurídico 

ou denominação? 

Sim, desde que a exploração transita na totalidade (100%) para o novo agricultor. O agricultor de 

histórico assinala no modelo H a situação de alteração de estatuto jurídico, anexando a certidão da 

constituição da nova empresa. 

21 Um agricultor que tinha direitos especiais de RPU, sem 

área, só pode aceder ao RPB através da Reserva 

nacional? Em caso afirmativo, como me parece, vai 

candidatar-se com uma área inferiora 1 hectare e tem 5 

novilhos de engorda. Apenas lhe está garantido o acesso 

ao valor mínimo correspondente ao enquadramento no 

regime da pequena agricultura, assim é?  

O agricultor, dado que tem uma área elegível no PU de 2013, inferior a 0,5 ha apenas poderá ter 

acesso ao RPB através da candidatura à reserva nacional em 2015. O valor dos direitos ao pagamento 

atribuídos aos agricultores nestas condições é igual ao valor da média nacional dos direitos ao 

pagamento no ano de atribuição, calculado de acordo com o estabelecido no n.º 8 do artigo 30.º do 

Reg. (EU) n.º 1307/2013. Se o agricultor aderir ao Regime da Pequena Agricultura não pode usufruir 

dos Pagamentos diretos ligados a animais. 

22 Vou arrendar 50% da minha área que explorei até 2014. 

Detenho um número provisório de direitos de RPB e 

pretendo transferir 50% para rendeiros que tem acesso 

ao RPB. Como proceder? 

No contrato de arrendamento de terras deve estar incluída uma cláusula relativa à transferência dos 

respetivos direitos sendo os direitos atribuídos ao proprietário e automaticamente transferidos para o 

rendeiro (Cláusula contratual privada em caso de arrendamento – artigo 21.º do Reg. Del (EU) n.º 

639/2014). No PU de 2015 o proprietário solicita a atribuição dos direitos e o rendeiro pede 

pagamento para os direitos. No fim do contrato de arrendamento, as terras e os direitos retornam ao 

proprietário, desde que os direitos RPB não tenham caducado 

23 Uma beneficiária que fez um comodato ao filho para Terminado o comodato com o filho, as terras retornaram à beneficiária mas este facto por si só, não 



                                                                                                                                                                 
 

 Página 6 
 

Número Questão Resposta 

realizar um projeto de “Jovem agricultor” pretende ficar 

com os direitos de RPB do filho uma vez que este 

terminou o projeto e as terras foram devolvidas. Como 

deve proceder? Posteriormente a beneficiária pretende 

fazer novo comodato para o mesmo filho e também para 

mais 2 filhos. Como transferir os direitos de RPB? 

lhe dá acesso ao RPB. Os direitos de RPB do filho não podem passa para a mãe pela Cláusula do 

acesso por arrendamento (n.º8 do artigo 24.º Reg. (EU) n.º 1307/2013), uma vez que a proprietária 

das terras é a beneficiária.  

Em 2016, após o estabelecimento definitivo dos direitos, o filho poderá transferir os direitos de RPB. 

 


