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Questões Frequentes relativas ao Regime de 
Pagamento Base – RPB  

(Respostas de 31-10-2014 a 16-1-2015) 

Nota prévia: todas as respostas estão datadas e são  elaboradas de acordo com 
a informação que existe no momento. Apesar de algum as respostas terem um 
carácter provisório ou insuficiente, consideramos i mportante serem divulgadas 
para que se possa aferir o que ainda está por defin ir. Se tal for necessário, estas 
respostas poderão ser completadas ou até corrigidas  de acordo com a 
legislação que vier a ser produzida. 

1. O que é o Regime de pagamento Base? 

R: O Regime de Pagamento Base (RPB) é um novo regime de apoio aos 
agricultores, instituído pelo Reg. (UE) n.º 1307/2013, que veio substituir o Regime 
de Pagamento Único (RPU). 

 
(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
2. Quais as condições de acesso ao Regime de Pagame nto Base (RPB) em 

2015? 

R: As condições prévias de acesso a qualquer pagamento directo do 1º pilar, são 
as seguintes: 

� Ser Agricultor Activo  

Estabelecimento de uma lista negativa (entidades ex cluídas) 

Pessoas singulares ou colectivas, que gerem aeroportos, empresas de caminhos 
de ferro, sistemas de distribuição de água, empresas imobiliárias ou, terrenos 
desportivos e de recreio permanentes.  

Não se aplica aos agricultores e/ou sociedades que recebam até um máximo de 
5.000 euros em PD. 

� Exercer uma actividade agrícola 

o Produção, criação ou o cultivo de produtos agrícolas, incluindo a 
colheita, a ordenha, a criação de animais, e detenção de animais 
para fins de produção  

o Manutenção da superfície agrícola num estado adequado para 
pastoreio e cultivo. Os critérios a satisfazer pelos agricultores para 
cumprirem esta obrigação ainda não estão definidos. 
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No que diz respeito aos direitos RPB, estes são atribuídos aos agricultores activos 
que se candidatem ao novo regime em 2015, desde: 

� que tenham recebido pagamentos relativos a uma candidatura aos 
pagamentos directos  (PD) (1º pilar) apresentada em 2013; 

�  que tenham obtido direitos a pagamento, em 2014,  a partir da reserva 
nacional; 

� que, apesar de nunca terem recebido nenhum PD, tenham evidência de 
produção em 2013, evidência esta, que é efectuada com base na entrega do 
Pedido Único (PU) de 2013, com candidaturas a apoios no âmbito do 
desenvolvimento rural. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 

 

3. Como vai ser calculado o número de direitos RPB a atribuir a cada 
agricultor?  

R: O número de direitos RPB a atribuir é o mais baixo entre, o número de 
hectares elegíveis, cuja definição ainda não está clara, declarados no PU 2013, 
e o número de hectares elegíveis que o agricultor declare em 2015. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 
 
4. Um agricultor que tenha vindo a aumentar a área elegível da sua exploração 

(2012 – 20 ha, 2013 – 30 ha, 2014 – 40 ha e 2015 – 50 ha), e que possua 20 
direitos de RPU, qual é o número  de direitos de RPB com que lhe vão atribuir 
em 2015? 
R: Vai-lhe ser atribuído o número de direitos de RPB correspondente ao menor 
número de ha elegíveis em 2013 e 2015, ou seja, 30 direitos.  

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 

 
5. Existe uma área mínima para receber o RPB? 

R: Os agricultores que cumprirem as condições de acesso ao RPB devem ter: 
� 0,5 Hectares de superfície elegível em 2015 e 2016;  
� 1,0 Hectares de superfície elegível após 2016. Esta  exigência de um 

mínimo de um hectare após 2016, ainda não esta conf irmada.  
� O limiar mínimo de área não se aplica no caso dos p rodutores 

pecuários que recebam pagamento ligados do setor nu m montante 
mínimo de 100€.  

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
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6. O que é o  Valor Unitário Inicial (VUI)? 
 

R: O Valor Unitário Inicial (VUI), é um valor teórico, que não será pago ao 
agricultor, que é calculado tendo por base os valores “ RPU pagos” aos 
agricultores em 2014, e que corresponde ao valor a partir do qual se 
estabelece a convergência interna e consequentemente o valor dos direitos 
RPB para o período 2015-2019. 
 
É calculado através  da seguinte fórmula: 
 
 
 
 

 
“RPU pago aos agricultores” – Inclui os valores recebidos das ajudas ligadas 
que deixam de existir no futuro regime RPB, ou que, embora existindo, sofrem 
uma redução no seu valor. Segundo a administração portuguesa, inclui para 
além do RPU, 48,6% do prémio pago às vacas aleitantes, 48,6% do prémio 
pago à comercialização de bovinos no âmbito do artigo 68º e 100% do dos 
prémios pagos aos sectores das culturas arvenses (incluindo o trigo duro) e 
azeite no âmbito do artigo 68º. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 

 
7. No caso de um beneficiário cujo pagamento das aj udas em 2014 não é 

efetuado por motivo de sanção/incumprimentos de que  forma será calculado 
o valor unitário individual desse agricultor? 
 

R: O valor a considerar para o cálculo do VUI, é o valor que receberia em 
resultado da área apurada pelo controlo (área determinada), e antes da 
aplicação da sanção. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 

 
8. Qual foi a Opção nacional de convergência para o  cálculo dos direitos RPB 

de cada agricultor?  
 

R: Ao longo do período 2015-2019, o valor dos direitos RPB de cada agricultor 
converge para cima ou para baixo, de acordo com a comparação entre o VUI e 
o valor unitário nacional do RPB em 2019 (correspondente à relação entre o 
orçamento afecto ao RPB em 2019 e o nº de hectares elegíveis em 2015), 
garantindo-se um limiar mínimo de convergência de 60%, em 2019.  
Portugal decidiu também, aplicar um travão às perdas correspondente a uma 
redução máxima do VUI de 30%, travão do qual pode resultar o não 
cumprimento do limiar mínimo de convergência de 60%.  
Neste contexto os direitos RPB de cada agricultor terão um valor diferente em 
cada ano, do período que decorre entre 2015 e 2019.  

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
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9. Os agricultores vão ser informados do RPB que vã o receber? 
 

O valor e o número definitivo dos direitos RPB devem ser estabelecidos e 
comunicados aos agricultores, após todos os controlos administrativos e 
físicos referentes ao Pedido Único (PU) 2015 e, no máximo, até 1 de Abril de 
2016. 
A administração tem, no entanto, a intenção de enviar antes da candidatura ao 
PU 2015, uma carta com valores provisórios. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 

 
 
10. Existe um montante de recebimento de RPB a part ir do qual se aplica um 

coeficiente de redução (CAPPING)? 
 

R: Sim, para pagamentos de direitos RPB superiores a 150 000 euros será 
aplicado dum coeficiente de redução de 5%, não  podendo deduzir-se os 
encargos com o trabalho directamente relacionados.  

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 

 
11. Como podem os novos agricultores aceder ao RPB a partir de 2015? 

 
R: Neste momento, apenas se pode assegurar que podem aceder através da 
Reserva Nacional de Direitos (RN) e por herança. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 
 

 
12. Como vai ser a atribuição de RPB para os jovens  agricultores? 

 
R: Irão receber uma majoração do seu RPB correspondente a cerca 25% do 
RPB médio nacional em 2019, devendo o Estado Membro limitar o nº máximo 
de direitos a majorar entre 25 e 90 hectares. Neste momento ainda não se 
sabe qual o número de direitos a majorar. O pagamento é concedido 
anualmente, após a activação dos direitos RPB, por um período máximo de 5 
anos, diminuído, se for o caso, do número de anos decorridos entre a 
instalação e a primeira apresentação do pedido ao abrigo do RPB. 
 
Jovens Agricultores  - as pessoas singulares ou colectivas que: 

a) Se instalam pela primeira vez numa exploração agrícola na qualidade de 
responsáveis da exploração ou, se instalaram já como tal no período de 
cinco anos anterior à primeira apresentação de um pedido ao abrigo do 
regime de pagamento de base e, 

  
b) Não tenham mais de 40 anos de idade no ano da apresentação do pedido 

referido na alínea a). 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
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13. Os direitos de RPB vão poder ser transaccionado s? A partir de quando? 
 

R: Sim, a partir de 2016. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 

 
14. O que é o Regime da Pequena Agricultura? 

 
R: Trata-se de um pagamento forfetário, anual, fixo, de 500 euros, que substitui 
os pagamentos que os agricultores iriam receber no regime normal. Os 
agricultores não são abrangidos pela condicionalidade e ficam dispensados da 
prática do greening. 
Quem recebe menos de 500 euros é automaticamente incluído no regime da 
pequena agricultura, podendo, no entanto, retirar-se. 
Por se optar por um valor fixo, os agricultores que participarem neste regime 
não podem fazer transferência de direitos. 

(Data de Resposta: 31-10-2014) 
 

 
 

15. Um beneficiário em 2013 fez PU. A área da sua e xploração era de 480ha, para 
os quais tinha 420 direitos de RPU. Recentemente es te beneficiário vendeu 
120 ha da sua exploração. 
 

a) O valor do seu histórico de 2014 vai ser distrib uído pela área que 
continua a explorar, isto é, 360 ha e receberá dire itos de RPB para toda 
essa área? 

 

Nota explicativa relativa Artigo 28º do Regulamento  nº 1307/2013- Ganhos 
excepcionais. 

Segundo o artigo 28º do Regulamento nº1307/2013, “ os Estados membros 
podem, com base em critérios objectivos, prever que , em caso de venda, 
cessão ou expiração de todo ou parte do arrendament o de superfícies após 
16/5/2014 e antes de 15/5/2015, o aumento, ou parte  do aumento, do valor 
dos direitos ao pagamento que seria atribuído ao ag ricultor em causa 
reverta para a reserva nacional no caso de conduzir  a ganhos excepcionais 
para o agricultor em causa”. 

Segundo as decisões nacionais enviadas a Bruxelas e m Agosto passado, 
Portugal, diz que “vai aplicar esta cláusula aos ca sos em que se verifique 
um aumento excepcional do valor do direito em conse quência da redução 
significativa da área”, mas não quantifica a variaç ão a considerar para 
aplicação da cláusula. 

R: O valor de referência (pagamentos de 2014), vai ser distribuído pelos 360 
hectares, ou seja, a este agricultor irão ser atribuídos 360 direitos RPB.  
Quanto ao montante, e assumindo que a venda foi efectuada no período 
referido na nota explicativa, ainda não se sabe se este caso será abrangido 
pela cláusula referida na nota explicativa, ou seja, se sofrerá uma redução no 
valor dos direitos RPB. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
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b) A área foi vendida a uma entidade que não fez PU  2013. Com a cláusula 
de transferência de direitos (o nome correcto é clá usula de transferência 
do direito aos direitos) o novo proprietário tem ac esso ao RPB? Se sim, 
esse RPB tem a ver com o histórico do vendedor?  

 

R: Se se está a referir ao artigo 24º, nº8 do Regulamento nº 1307/2013 
(Cláusula “Bilhete de Entrada”, que prevê que tem ainda acesso ao RPB 
qualquer pessoa que, muito embora não tendo feito PU 2013, tenha, no 
entanto, adquirido ou tomado de arrendamento uma exploração agrícola, ou 
parte dela, antes de 15.05.2015 e, nessa compra ou arrendamento tenha 
também assegurado a aquisição, junto do senhorio, do direito a receber direitos 
de RPB, sim, a utilização desta cláusula no contrato, permite que a entidade 
que não fez PU em 2013, fique com acesso ao RPB.  
Mas, uma coisa é acesso ao RPB. Outra, é o valor de cada direito RPB. Esta 
cláusula só dá acesso. O número de direitos a pagamento a atribuir é igual ao 
número de hectares elegíveis sujeitos ao artigo 28º, nº4 (Cláusula “Bilhete de 
Entrada”) que foram declarados em 2013 pelo vendedor, ou seja, neste caso 
irão ser atribuídos 120 direitos RPB ao comprador. 
Resumindo, a utilização desta cláusula só tem a ver com o acesso. Não tem 
nada a ver com valor. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

c) Deverá incluir no contrato de venda a cláusula d e transferência de 
direitos para a área que vendeu? Ou se o fizer será  prejudicado? 

 

R: Se quer saber, como pode ser associada a transferência de direitos a este 
contrato de venda ou seja, associar a esta venda, a venda dos direitos RPB 
(valor) correspondentes aos hectares elegíveis que comprou ao abrigo da 
cláusula “bilhete de entrada ”, a cláusula a invocar é outra, e a resposta é a 
seguinte: 

  

No caso de um contrato de venda, com cláusula do artigo 20º do Regulamento 
639/2014, de 120 hectares do agricultor A para agricultor B em que: 

Agricultor A  : fez PU 2013 com 480 direitos e PU 2014 com 480 direitos; 

Agricultor B  : Não fez PU 2013 e não fez PU 2014. 

  

Em 2015: 

Agricultor A  – São-lhe atribuídos 480 direitos, com um determinado valor 
unitário, e o valor correspondente a cada um dos 120 direitos RPB é transferido 
(vendido) para o Agricultor B. Em 2015 recebe pagamento pelos restantes 360 
direitos. 

 

Agricultor B  – São-lhe atribuídos 120 direitos, por via da utilização da cláusula 
“Bilhete de Entrada” e o valor que vai receber pelos 120 direitos, é o que resulta 
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da utilização do artigo 20º do Regulamento 639/2014, que corresponde ao valor 
dos 120 direitos de RPB que comprou ao agricultor A 

A terminologia (atribuição, pagamento, etc) ainda não está estabilizada, mas na 
prática o que vai acontecer em 2015, é isto. 

Resumindo, um agricultor que não fez PU 2013 nem PU  2014 e que em 2015 
vai fazer um PU por agora ter comprado uma exploraç ão, só pode: 

� Ter acesso ao regime RPB, aditando ao contrato, a i nvocação do 
artigo 24º, nº8 do regulamento 1307/2013 (Bilhete d e Entrada), 
que lhe dá acesso ao regime RPB, sendo o número de direitos a 
atribuir, os referidos no âmbito da utilização dess e artigo (neste 
caso os 120); 

� Ter o valor correspondente aos 120 direitos que com prou, se no 
contrato invocar também o artigo 20º do regulamento  nº 
639/2014, através do qual pode comprar esses direit os (compra 
de direitos com o valor x). 

 

Nota:  A possibilidade de utilização desta  cláusula é muito reduzida. O período 
em pode decorrer a venda está limitado ao período que decorre após a data 
limite para apresentação do PU 2014 até à data limite de apresentação do PU 
2015. 

Finalmente, quanto a ser prejudicado, ver resposta a) 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

d) A diminuição da área da exploração tem alguma sa nção? Existe limite 
para estas diminuições?   

 

R: Ver resposta à questão a). 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 
 

16.  Como vai ser calculado o número de direitos RP B a atribuir a um NIF que 
detenha apenas  direitos especiais e que no PU 2015 não se verifique a 
existência de área elegível para RPB?  

R: Em primeiro lugar os direitos especiais deixam de existir, e a atribuição de 
direitos RPB, pressupõe a existência de hectares elegíveis declarados no PU 
2015.  

Em segundo lugar, na primeira atribuição de direitos de pagamento base, o 
número de direitos a atribuir deve ser o mais baixo  entre, o número de hectares 
elegíveis declarados pelo agricultor no PU 2013, e o número de hectares 
elegíveis que o agricultor declare em 2015. 

Isto significa, que o agricultor com direitos especiais, que apresente um PU em 
2015 com área elegível, tem o problema dessa área ser sempre superior à área 
declarada em 2013 (zero). Apesar de desde Abril, e de forma sistemática, 
colocarmos esta questão à administração, ainda não sabem como vão tratar 
estas situações. Agora, se, como tudo indica, o tratamento for feito através da 
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reserva nacional de direitos, o montante a considerar terá como referência o 
valor unitário médio nacional do RPB do ano. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

 

17.  O sob-coberto das supercíes agro-florestais sã o elegíveis para o RPB 
conforme as regras estabelecidas para o RPU? 

R: Aguardamos esclarecimento desde Abril. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

 

18. Um beneficiário que apresentou PU em 2013, cons tituiu uma sociedade 
unipessoal e pretende passar toda a sua atividade a grícola para essa 
sociedade. A questão é se a sociedade unipessoal te m acesso ao RPB, em 
2015; 

R: A sociedade apresentou PU em 2014 ou foi o beneficiário em nome 
individual? 

Em qualquer caso, a sociedade poderá ter acesso ao RPB, pois as alterações 
do estatuto jurídico não devem ter impacto no número e no valor dos direitos ao 
pagamento a atribuir se o agricultor que exercia o controlo da exploração inicial 
em termos de gestão, benefícios e risco financeiro gere igualmente a nova 
exploração. 

As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

 

19. Um produtor que em 2013 beneficiou, apenas, e s ó, do prémio às vacas 
aleitantes, não tendo, por isso, apresentado PU em 2013, , tem acesso ao 
RPB? 

R: Sim, tem. Segundo o IFAP, nestes casos irão verificar a área elegível 
existente no parcelário do agricultor em 2013, sendo esta a área elegível em 
2013 e que se irá comparar com a área elegível que o agricultor declarar no PU 
2015. No entanto, esta metodologia ainda não foi formalmente divulgada. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
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20. Um agricultor tem uma sociedade unipessoal que fez Pu/2013 mas apenas se 
candidatou ao prémio das vacas aleitantes, tem a po ssibilidade de fazer um 
arrendamento de terras em cujo contrato ficará salv aguardada a clausula de 
transferência do direito.   A questão é será mais v antajosa fazer o contrato 
com a unipessoal já beneficiária de 2013 ou em nome  individual nunca fez 
PU. 

 

R: É uma questão difícil de responder sem informações adicionais.  

No entanto, Em ambas as situações quer a sociedade, se tiver exploração 
agrícola identificada no PU de 2013, quer o agricultor em nome individual 
podem ter acesso ao regime de RPB: 

 

� Se o arrendamento for celebrado com o agricultor in dividual:  
A sociedade unipessoal, com exploração agrícola identificada no PU de 2013, 
terá acesso ao RPB, pois recebeu pagamentos directos em 2013 e vai-se 
candidatar em 2015.  

O agricultor individual também pode ter acesso ao RPB através da cláusula de 
acesso ao regime, que conste do contrato de arrendamento (bilhete de entrada 
artigo 24º número 8 do Regulamento (UE) n.º 1307/2013), desde que o 
senhorio tenha feito PU em 2013 e mantenha a actividade em 2015. 

Adicionalmente poderá ter acesso à referência dos pagamentos a que o 
senhorio se candidatou em 2014, através de cláusula, que conste do contrato 
de arrendamento (artigo 21º Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014). 

Nesta última situação, os direitos são atribuídos ao senhorio e logo arrendados 
ao rendeiro, desde que o senhorio tenha feito PU em 2013, em 2014 e também 
mantenha a actividade em 2015. 

As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional. 

 

� Se o arrendamento for celebrado com a sociedade : 
A sociedade rendeira poderá ter acesso à referência dos pagamentos a que o 
senhorio se candidatou em 2014, através de cláusula, que conste do contrato 
de arrendamento (artigo 21º Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014). 

Nesta última situação, os direitos são atribuídos ao senhorio e logo arrendados 
ao rendeiro, desde que o senhorio tenha feito PU em 2013, em 2014 e 
mantenha a actividade em 2015. 

As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
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21. Exploração agrícola arrendada, com um contrato que se iniciou no dia 
1/1/2010  e terminará no dia 31/12/2017   (arrendam ento de 7 anos). 

Juntamente com o arrendamento, efectuou-se uma Tran sferência Temporária de 
Direitos RPU, que durará enquanto existir o contrat o de arrendamento. 

Assim, neste momento, é o rendeiro que tem preenchi do o Pedido Único, e 
recebe o valor correspondente de RPU. 

1º --  O proprietário, com a exploração arrendada, deve nesta fase do 
processo de transferência do regime RPU, para o reg ime RPB, fazer algum 
procedimento. 

 

R: Penso que não. Os direitos RPB, vão ser atribuídos ao agricultor que fez o 
pedido de pagamento em 2014, ou seja, neste caso, ao rendeiro. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

 

2º -- No final do contrato (31/12/2017), ou antes, deve-se fazer algum 
procedimento, para que os futuros direitos RPB, sej am transferidos novamente 
para o proprietário, que passará a explorar novamen te a exploração? 

R: Segundo as decisões nacionais enviadas a Bruxelas em Agosto passado, 
Portugal, diz que “ prevê fazer uso da legislação nacional para e stabelecer 
uma regra geral (com o objectivo de aplicar a todos  os contratos de 
arrendamentos em disposições específicas sobre os d ireitos), no sentido 
de prever que, no final, os direitos a pagamento do s actuais contratos de 
arrendamento (transferências temporárias de terra e  direitos) retornem ao 
proprietário. A justificação jurídica para se aplic ar esta regra nacional, 
baseia-se no facto de as partes desconhecerem, no m omento do contrato 
de arrendamento, que em 2015 as regras dos direitos  RPU sofreriam 
alterações”.   

A CAP, tem muitas dúvidas jurídicas relativamente a esta solução, pelo que 
pediu à administração para se comprometer, desde já, com esta decisão, 
informando os actuais proprietários e rendeiros dos direitos RPU da mesma. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
 

 

3º -- Como se pode saber, correctamente, quais os f uturos Direitos RPB, 
que serão atribuídos a esta exploração agrícola? Es sa informação irá para o 
rendeiro. E o proprietário não é informado? 

R: Ver resposta anterior. 

(Data de Resposta: 31-11-2014) 
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22. Como funciona a atribuição definitiva dos direi tos RPB? 

R: De acordo com o disposto nos regulamentos, o valor e o número definitivo dos 
direitos a pagamento RPB, devem ser estabelecidos e comunicados aos 
agricultores até 1 de Abril de 2016, após todos os controlos administrativos e 
físicos a efectuar no ano de 2015 . Isto significa que no PU 2015, os agricultores 
que solicitarem a atribuição de direitos no âmbito do RPB, terão de pedir 
pagamento para todos os hectares correspondentes aos direitos que vierem a ser 
atribuídos.  

Exemplo: 

Agricultor A com direitos de RPU 

PU 2013 – Inscreveu 10 hectares elegíveis. 

PU 2014 – inscreveu 10 hectares elegíveis. 

PU 2015 – inscreveu 10 hectares, que pensava serem todos elegíveis. 

 

Agora, no início de 2015, recebe uma carta que lhe comunica que no âmbito do 
regime RPB, o número de direitos RPB provisórios são dez, cada um com um valor 
X. 

No PU 2015, este agricultor diz que pretende que lhe sejam atribuídos direitos no 
âmbito do RPB, pede pagamento no âmbito do RPB e cai na amostra de controlo.   

Quando controlado, é-lhe retirada elegibilidade a um dos hectares. 

Deste modo, até 1 de Abril de 2016, são-lhe comunicados o valor e o número 
definitivo dos direitos RPB que, neste caso, e em resultado do controlo de campo 
efectuado, serão 9 direitos, cada um com um valor y. 

 

Concluindo, só em 2016, é que o valor e o número definitivo de direitos serão 
estabelecidos, podendo-se então proceder às transferências temporárias e ou 
definitivas de direitos. 

O agricultor pode também, por qualquer razão, não activar a partir de 2016, todos 
os direitos RPB atribuídos. Tem é de saber que qualquer direito que não seja 
activado durante dois anos consecutivos reverte para a reserva nacional de 
direitos, ou seja, perde-o. 

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
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23.  O que acontece a um agricultor que tinha 100 h ectares de área elegível em 
2013 e pretende, em 2015 reduzir a sua área para 50  hectares? 

Nota: Na  questão 15, referente às questões colocad as no período decorrente 
de 7 a 12/11/2014, não tínhamos percebido que havia  um problema de 
tradução no artigo 28º do regulamento nº1307/2013. A redacção correcta está 
agora a verde. 

 

Segundo o artigo 28º do Regulamento nº1307/2013, “ os Estados membros 
podem, com base em critérios objectivos, prever que , em caso de venda, 
arrendamento ou qualquer outro tipo de transferênci a (comodato, cedência, 
etc),  ou expiração de todo ou parte do arrendamento de s uperfícies após 
16/5/2014 e antes de 15/5/2015, o aumento, ou parte  do aumento, do valor dos 
direitos ao pagamento que seria atribuído ao agricu ltor em causa reverta 
para a reserva nacional no caso de conduzir a ganho s excepcionais para o 
agricultor em causa”. 

Segundo as decisões nacionais enviadas a Bruxelas e m Agosto passado, 
Portugal, diz que “vai aplicar esta cláusula aos ca sos em que se verifique um 
aumento excepcional do valor do direito em consequê ncia da redução 
significativa da área”, mas não quantifica a variaç ão a considerar para 
aplicação da cláusula. 

 

Isto significa, que este agricultor deve ter muito cuidado com a redução da área.  

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
 

 

24. Como é tratado um agricultor que em 2013 tinha 10 hectares elegíveis e 10 
direitos de RPU, com um valor correspondente a 1000  euros, e que em 2014 
comprou cerca de 500 hectares e 500 direitos com um  valor global de 200.000 
euros e que lhe foram pagos? 

Em 2015 são lhe atribuídos 10 direitos, apesar de d eclarar 510 hectares 
elegíveis e o valor de referência para efeitos de c álculo do valor dos direitos 
RPB, é 201.000 euros? 

R: Sim. Se este agricultor declarar em 2015 os 510 hectares elegíveis, embora o 
número de direitos RPB seja o correspondente ao menor número de hectares 
elegíveis declarados no PU 2013 e no PU 2015, sendo-lhe, por isso, atribuídos 10 
direitos de RPB, o valor de referência a partir do qual se calcula o valor dos direitos 
RPB (ver RPB FAQ nº1, questões 6,7 e 8), é, de facto, 201.000 euros. 

Se a dúvida se prendia com o facto de podermos estar perante um caso que se 
enquadrava na cláusula de ganhos excepcionais referida anteriormente, convém 
esclarecer que aqui essa questão não se coloca, uma vez que não estamos 
perante um caso de redução de área (ver resposta anterior), entre 16 de Maio de 
2014 e 15 de Maio de 2015. 

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
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25. Já se sabe que desde que esteja manifestado no contrato de venda e ou 
arrendamento, um comprador ou rendeiro pode receber  os direitos de RPB 
do anterior titular. 

É necessário que o anterior titular mantenha activi dade em 2015? Qual o 
procedimento, se toda a área passar para o novo tit ular, para se considerar 
que o anterior titular mantém a actividade aberta?  
 
R: Embora ainda não exista legislação publicada, as coisas não são assim tão 
simples. 
Em primeiro lugar, só podemos falar de contratos de venda/arrendamentos 
efectuados no período que decorre entre 16 de Maio de 2014 e 15 de Maio de 
2015. 
Em segundo lugar, as exigências impostas ao vendedor/senhorio  para que o 
comprador/rendeiro possa activar os direitos RPB do vendedor/senhorio, são 
claras, e são estas: 

a) Ter PU 2013 (o que evidentemente não é um problema); 
b) Ter PU 2014, e receber pagamentos (ver FAQ nº1, questões 6,7 e8), uma vez 

que são a base, a partir da qual se calcula o valor dos direitos RPB a atribuir 
(o que também não é um problema, pois o que se pretende é exactamente 
transferir os direitos RPB, que resultam de ter tido pagamentos em 2014); 

c) Solicitar a atribuição de direitos RPB no PU 2015 (que serão imediatamente 
vendidos/arrendados ao comprador/rendeiro, através da utilização das 
cláusulas que constem dos contratos (artigo 20º (venda)/artigo 
21º(arrendamento) do Regulamento Delegado (UE) nº 639/2014); 

d) Ser agricultor activo, o que é ainda um grande problema, uma vez que, ainda 
não se sabe como se vai demonstrar, mas de onde se infere que o 
vendedor/rendeiro, tenha efectivamente de manter a actividade agrícola, 
embora não tenha de solicitar apoios. E isto é diferente de manter a 
actividade aberta. 

 
Finalmente, caso o comprador/rendeiro não tenha feito PU 2013, não tem acesso 
ao RPB. Neste caso, é necessário assegurar junto do vendedor/senhorio, que o 
contrato de compra/arrendamento contemple ainda o direito de receber direitos 
RPB, através da utilização do artigo 24º, nº8, do regulamento nº 1307/2013 
(cláusula “bilhete de entrada”), ficando assim com acesso ao novo regime. 

  

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
 
 
 

26. Somos agricultores desde 2009. Nessa data explo rávamos 520 hectares e 
tínhamos 488 direitos de RPU, única ajuda que receb emos. 
Em 2012 a área de exploração aumentou para  720 hec tares e o número de 
direitos RPU manteve-se e são os que existem até ao  momento. 
 
26.1. Em 2015 temos novos direitos para os 232 hect ares que não 

tinham direitos RPU. 

R: Em 2015, o número de direitos a atribuir é o mais baixo  entre, o número de 
hectares elegíveis declarados pelo agricultor no PU 2013, e o número de hectares 
elegíveis que o agricultor declare em 2015. Ou seja, caso se trate de hectares 
elegíveis, vão-lhe ser atribuídos720 direitos no âmbito do novo regime RPB.  

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
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26.2.  Em 2015, o valor dos 488 direitos de RPU é d ividido pelos hectares 

elegíveis da exploração de exploração, ou seja ou 7 20 hectares, que já 
tinham sido inscritos em 2013?  
 

R: Sim, vão, apesar do valor dos 488 direitos de RPU, pagos ao agricultor em 
2014, ser o valor a partir  do qual se calcula o valor do RPB, que vai ser diferente 
(ver FAQ nº1, questões 6, 7 e 8 )sofrer os ajustamentos resultantes do modelo de 
convergência do valor dos direitos adoptado por Portugal. 

 
(Data de Resposta: 16-01-2015) 

 
 
 

27. Um agricultor que adira à pequena agricultura, pode-se candidatar às ajudas 
ligadas do 1º pilar? 

R: O Regime da Pequena Agricultura (RPA), consiste num pagamento forfetário, 
anual, fixo, de 500 euros, que substitui todos os pagamentos (RPB, Greening e 
todos os Pagamentos ligados – Vacas Aleitantes, Vac as Leiteira, Ovinos e 
Caprinos, Arroz e Tomate de indústria)  que os agricultores iriam receber no 
regime normal. 

Isto quer dizer que a resposta é não.  

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
 

 

28. Um agricultor com direitos de RPU e PU em 2013,  constituiu uma sociedade 
unipessoal e agora pretende fazer a inscrição em no me dessa sociedade, 
como se trata de uma unipessoal ele pode activar os  direitos dele na 
sociedade em 2015? 

R: A regulamentação comunitária estabelece que “uma alteração do estatuto 
jurídico não deve ter impacto no número e no valor dos direitos ao pagamento a 
atribuir se o agricultor que exercia o controlo da exploração inicial em termos de 
gestão, benefícios e risco financeiro gere igualmente a nova exploração”, pelo que 
esta situação não deverá suscitar problemas no acesso ao RPB.  
As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional. 

 (Data de Resposta: 16-01-2015) 
 

 
 

29. Um beneficiário em nome individual apresentou P U em 2013 e 2014. 
Pretende constituir uma Sociedade por quotas, cujos  sócios são o mesmo 
beneficiário e marido e passar toda a sua actividad e agrícola para essa 
Sociedade. Esta sociedade tem acesso ao RPB em 2015 ? 

R: Em princípio sim, porque uma “alteração do estatuto jurídico não deve ter 
impacto no número e no valor dos direitos ao pagamento a atribuir se o agricultor 
que exercia o controlo da exploração inicial em termos de gestão, benefícios e 
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risco financeiro gere igualmente a nova exploração”. Assim se o agricultor inicial 
mantiver o controlo da sociedade por quotas manterá o acesso ao RPB. 
As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional. 

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
 

30. Um produtor que nos anos de 2013 e 2014 apresen tou pedidos únicos com 
candidatura ao RPU e  durante este ano ocorreu o se u óbito. 

Como se vai processar a transferência dos direitos de RPU para RPB? 

R: Devem formalizar a transmissão por herança. O regulamento estabelece que 
tendo um agricultor “recebido a exploração, ou parte da exploração, por herança 
efectiva ou herança antecipada, tem direito a requerer, em seu nome, o número e 
o valor dos direitos ao pagamento a atribuir à exploração recebida, ou a parte 
dessa exploração, nas mesmas condições que o agricultor que inicialmente geria a 
exploração.” 

As formalidades necessárias à atribuição de direitos, nestas situações, serão 
fixadas por regulamentação nacional.   

(Data de Resposta: 16-01-2015) 
 

 
 

 

 

 


