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PRORURAL 

No que se refere á aplicação neste 

último Quadro Comunitário de 

Apoio foi a Portaria n.º 40/2008 que 

aprovou o Regulamento de 

aplicação da Medida 1.3 - “Reforma 

Antecipada”, do Eixo 1 do 

PRORURAL : “Aumento da 

Competitividade dos Sectores 

Agrícola e Florestal”. 

Por imposição da Comissão 

Europeia, a Medida 1.3 do 

PRORURAL - Reforma Antecipada 

foi alterada pela Portaria n.º 

80/2010, de 17 de agosto, retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 

19/2010 de 12 de Outubro. 

Esta medida teve como principais 

objetivos: 

Favorecer o emparcelamento 

agrícola de explorações ou 

parcelas de modo a permitir uma 

maior viabilidade económica das 

novas explorações; 

Proporcionar um rendimento aos 

agricultores mais idosos que 

decidiram cessar a atividade 

agrícola; 

Favorecer a substituição desses 

agricultores por agricultores que 

pudessem, sempre que necessário, 

melhorar a viabilidade económica 

das restantes explorações. 

REFORMA  

ANTECIPADA 
 
A Assembleia Legislativa da R.A.A.  
aprovou, através do Decreto Legislativo  
Regional n.º 14/2016/A de 22 de julho,  
alterado pelo DLR n.º 14/2020/A, de 25 de 
junho, e no sentido de incentivar o  
rejuvenescimento do sector agrícola, a  
criação de novos apoios públicos. 
Este novo quadro legal de apoios tem como 
principais objetivos: 
Proporcionar um rendimento adequado aos 
agricultores que decidam cessar as suas 
atividades agrícolas; 
Criar condições favoráveis à substituição de 
agricultores idosos por jovens agricultores 
e, concomitantemente, modernizar e  
melhorar a viabilidade económica das  
explorações agrícolas; 
Criar condições que favoreçam o  
emparcelamento agrícola de explorações ou  
parcelas, de modo a permitir uma maior  
rentabilidade das novas explorações. 
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A Reforma Antecipada figurou na Região 
Autónoma do Açores ao longo de três 
Quadros Comunitários de Apoio (QCA), nos 
seguintes períodos: 
 
De 1995 / 1999 (II QCA) sob a aplicação do 
REG (CEE) 2079/92 do Conselho de 30 de 
Julho,   em que totalizou um número de 
1079 candidaturas aprovadas, que 
corresponderam a um valor de investimento 
de cerca de 50.638.066€; 
 
No período 2000 /2006 (III QCA) sobe a 
aplicação do PDRu-Açores – REG (CE) 
1257/1999 do Conselho de 17 de Maio, com 
um conjunto de 167 candidaturas aprovadas 
totalizando um investimento de 9.501.175€; 
 

No período 2007/2013 (IV QCA) sobe a 
aplicação do PRORURAL – REG (CE) 
1698/2005 do Conselho de 20 de Setembro, 
totalizando 197 pedidos de apoio aprovados 
num investimento que se estima de 
13.582.986€. 
 

Deste modo, a medida na sua totalidade, ao 
longo dos três quadros comunitários de 
apoio, atingiu um investimento de cerca de 
73.722.224€ dividido por 1443 candidaturas. 
 

Estima-se que a Reforma Antecipada tenha 
libertado, ao nível das áreas transferidas 
para os novos agricultores, um valor de 
12.313 hectares (ha) distribuídos da 
seguinte forma: 
7.768 (ha) no II QCA; 1.914 ha no PDRu e 
2.631 ha no PRORURAL. 
 

Salientaríamos ainda que no PRORURAL a 
medida Reforma Antecipada contemplou 
uma possibilidade específica de 
transferência de terras por emparcelamento 
que permitiu transferir cerca de 92 ha de 
terra. 

Podem candidatar-se à cessação da atividade agrí-
cola  
 
Os produtores agrícolas que pretendam cessar definiti-
vamente a atividade agrícola e reúnam cumulativa-
mente as seguintes condições, à data da apresentação 
do pedido de apoio, à data da aprovação e à data da 
cessação da atividade agrícola: 
 
Exerçam a atividade agrícola há pelo menos vinte 
anos e tenham como atividade principal, nos últimos 
dez anos, a de produtor agrícola; 
 
Tenham idade compreendida entre os 58 e os 64 
anos, inclusive; 
 
Não tenham requerido, nem aufiram pensão de velhice 
ou de invalidez; 
Estejam inscritos na Segurança Social como produto-
res agrícolas, com a situação contributiva regularizada 
perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira, e que tenham contribuído durante um perí-
odo de, pelo menos, vinte anos, que lhes permita cum-
prir o prazo de garantia exigido para a obtenção da 
pensão de velhice; 
 
Sejam titulares de uma exploração agrícola com a área 
mínima elegível de 1 ha de SAU, com exceção das 
explorações cuja atividade principal seja a pecuária, 
em que a área mínima é de 4 ha de SAU; 
 
Declarem a totalidade da área da sua exploração, sen-
do considerada, para efeitos da alínea anterior, apenas 
a área que esteja na posse do cedente há pelo menos 
doze meses; 
 
Possuam o registo da exploração no Sistema de Iden-
tificação Parcelar (iSIP); 
 
Assegurem a utilização das áreas elegíveis da sua 
exploração agrícola, através da venda, arrendamento, 
comodato ou doação a outro(s) agricultor(es) que, não 
sendo o cônjuge ou pessoa equiparada a cônjuge, 
reúna(m) as condições de elegibilidade e assuma(m) 
os compromissos previstos para os cessionários. 

CANDIDATURAS APROVADAS POR 

ILHAS E POR QCA 


