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Medida Agro-ambiental: 

Mosaico Agro-Florestal 

Montantes e limites dos apoios  

Em  2022, o compromisso deste apoio é anual, 

por isso tem a duração de 1 ano. 

Os apoios previstos na acção 7.6 “Culturas Perma-

nentes Tradicionais” não são cumuláveis com a 

acção 7.9 “Mosaico Agro-Florestal, quando digam 

respeito a culturas frutícolas, ou olival, dado tratar-

se do mesmo compromisso. 

  Escalões (ha) 
Montantes 

de apoio (€/
ha) 

Culturas temporá-
rias (1) 

≤ 3 120 

> 3 a ≤ 50 60 

Prados e pasta-
gens permanen-
tes com predomi-
nância de vegeta-

ção arbustiva 

≤ 10 65 

> 10 a ≤ 50 48 

> 50 a ≤ 100 20 

Cultura frutícola 

(2), olival e vinha 

≤ 10 162 

≥ 10 a < 50 90 

≥ 50 50 

Cumulação dos apoios 

1) Excepto pousio, caso se verifique seca severa 

(2) Com excepção do pinheiro-manso  

Pessoas singulares ou colectivas, pública ou priva-

da, que exerçam actividade agrícola. 

Beneficiários 

Área Geográfica de Aplicação: Anexo XIII da Portaria 

nº 331/2021 de 31 de Dezembro. 

Notas: 

CN - Cabeças Normais 

IQFP - Índice de Qualificação Fisiográfica da parcela  



3. No caso de explorações com subparcelas de pra-

dos e pastagens permanentes com predominância 

de vegetação arbustiva, é necessário: 

a) Não mobilizar o solo; 

b) Deter, durante o período de retenção para cada 

espécie, um efectivo pecuário em pastoreio, do 

próprio, de ovinos, caprinos e bovinos com um 

encabeçamento mínimo de 0.2 CN/ha de superfí-

cie forrageira. 

O apoio tem como objectivo minimizar o risco de 

incêndio, promover a abertura da paisagem e con-

trariar a desertificação humana, de modo a prevenir 

impactos severos em termos económicos, ambien-

tais e da biodiversidade. Este apoio é destinado aos 

agricultores cujas explorações se localizam em zo-

nas predominantemente florestais e que detêm par-

celas com culturas temporárias e/ou permanentes, 

prados e pastagens permanentes com predominân-

cia de vegetação arbustiva pastoreados por efecti-

vos de ovinos, caprinos e bovinos  . 

Objectivo do apoio ao mosaico agro-florestal 

1. Beneficiários que candidatem uma superfície 

que se encontre maioritariamente localizada na 

área geográfica de aplicação, com, pelo menos: 

a) 0.3ha, no caso de culturas temporárias, olival, 

vinha ou culturas frutícolas, excepto pinheiro-

manso; OU 

b) 1ha, no caso de prados e pastagens permanen-

tes com predominância de vegetação arbustiva 

pastoreados por efectivos de ovinos, caprinos e 

bovinos do próprio. 

2.  Quando se verifiquem situações de seca extre-

ma ou severa reconhecidas pelas autoridades naci-

onais competentes. 

Compromissos dos beneficiários (cont.) 

1. Para além do cumprimento da Condicionalidade, 

os beneficiários são obrigados a manter: 

a) Os critérios de elegibilidade, em cada ano do 

compromisso; 

b) A subparcela ou subparcelas agrícolas sob 

compromisso, pelo período de duração do com-

promisso. 

Critérios de elegibilidade 

Compromissos dos beneficiários 

2. No caso de explorações com culturas temporá-

rias, é necessário: 

a) Controlar, nas subparcelas de pousio, a vegeta-

ção lenhosa espontânea dominada por arbus-

tos de altura superior a 50cm, de forma a não 

ocupar mais de 10% da superfície das mesmas; 

b) Limpar, anualmente, antes do dia 1 de Julho, 

nas subparcelas de pousio com superfície su-

perior a 1ha, ao longo da sua estrema, uma 

faixa com a largura mínima de 3m; 

c) Realizar as mobilizações de solo segundo as 

curvas de nível nas subparcelas inseridas em 

parcelas com IQFP superior a dois; 

d) Manter, quando aplicável, o sistema de rega 

tradicional funcional. 

4. No caso de explorações de olival, de vinha e de 

culturas frutícolas, excepto pinheiro-manso, é ne-

cessário: 

a) Garantir um bom estado vegetativo e sanitário 

das árvores e das espécies arbustivas, nomeada-

mente através de podas, procedendo regularmen-

te à colheita; 

b) Controlar a vegetação lenhosa espontânea de 

altura superior a 50cm, para que não ocupe mais 

de 10% da superfície sob compromisso; 

c) Realizar as mobilizações de solo segundo as cur-

vas de nível nas subparcelas inseridas em parce-

las com IQFP superior a dois; 

d) Garantir a existência de vegetação de cobertura 

do solo no período entre 15 de Novembro e 1 de 

Março, com controlo do desenvolvimento vegeta-

tivo através de pastoreio, ou de cortes sem enter-

ramento. 


