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exercer advocacia nas jurisdições envolvidas, em conformidade com as regras legais e deontológicas aplicáveis em cada uma das jurisdições. 
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PDR 2020 / FEEI

Portaria n.º 225/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série I de 2019-07-19

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à sétima alteração à Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, que estabelece o regime de aplicação das operações 

8.1.1. «Florestação de terras agrícolas e não agrícolas», 8.1.2. «Instalação de sistemas agroflorestais», 8.1.5. «Melhoria da

resiliência e do valor ambiental das florestas» e 8.1.6. «Melhoria do valor económico das florestas», inseridas na ação 8.1. 

«Silvicultura sustentável» da medida 8 «Proteção e reabilitação dos povoamentos florestais» do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Portaria n.º 226/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série I de 2019-07-19

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro, alterada pelas Portarias n.os 111-A/2018, de 27 de 

abril, e 48/2019, de 7 de fevereiro, que aprova a tabela normalizada de custos unitários, conforme previsto na 

regulamentação específica da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Portaria n.º 227/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série I de 2019-07-19

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à nona alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, 

«Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por 

agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da

Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 

2020)

Portaria n.º 232/2019 - Diário da República n.º 140/2019, Série I de 2019-07-24

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

É estabelecido o regime de aplicação da operação 7.8.5, «Conservação e melhoramento de recursos genéticos florestais», 

integrado na ação n.º 7.8, «Recursos genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», inserida na área n.º 3, 

«Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», do PDR 2020

Portaria n.º 236/2019 - Diário da República n.º 142/2019, Série I de 2019-07-26

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 145/2016, de 17 de maio, que estabelece o regime de aplicação da operação n.º 

2.1.1, «Ações de formação», inserida na ação n.º 2.1, «Capacitação e divulgação», da medida n.º 2, «Conhecimento», 

integrada na área n.º 1, «Inovação e conhecimento», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Portaria n.º 250/2019 – Diário da República n.º 151/2019, Série I de 2019-08-08

Negócios Estrangeiros

Procede à sétima alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.2, 

«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 «Desenvolvimento local», do 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123328900/details/maximized?serie=I&day=2019-07-19&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70215252/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123328901/details/maximized?serie=I&day=2019-07-19&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70890759/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115194818/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119236552/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123328902/details/maximized?serie=I&day=2019-07-19&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67232588/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123436959/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123513822/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74454615/details/normal?l=1
https://dre.pt/diario/resources/15100.pdf


Portaria n.º 309/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série I de 2019-09-16

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 313-A/2016, de 12 de dezembro, alterada pelas Portarias n.os 252/2017, de 7 

de agosto, 46/2018, de 12 de fevereiro, e 303/2018, de 26 de novembro, estabelece o regime de aplicação da ação n.º 

10.3, «Atividades de cooperação dos GAL», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento 

local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Portaria n.º 332/2019 - Diário da República n.º 183/2019, Série I de 2019-09-24

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à sexta alteração à Portaria n.º 24/2015, de 9 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da medida n.º 

9, «Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

(PDR 2020)

Portaria n.º 333/2019 - Diário da República n.º 183/2019, Série I de 2019-09-24

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Aditamento da disposição interpretativa da alínea a) do n.º 1 do Anexo I do Regulamento de Aplicação da Ação n.º 

4.3.1, «Serviços de Aconselhamento Agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Decreto-Lei n.º 127/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série I de 2019-08-29

Presidência do Conselho de Ministros 

Altera o modelo de governação e as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento

Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain English

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despacho n.º 6067/2019 - Diário da República n.º 124/2019, Série II de 2019-07-02 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural 

Determina, excecionalmente, a dispensa da prestação de garantia bancária para concessão de adiantamentos dos 

apoios financeiros a atribuir pelo Fundo Florestal Permanente (FFP) para o apoio à realização de gestão de combustível 

com recurso à pastorícia

Portaria n.º 229/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série I de 2019-07-22

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 148/2015, de 25 de maio, que estabelece as taxas devidas pela prestação de 

serviços com os procedimentos decorrentes dos despachos referidos no artigo 5.º da Portaria n.º 354/2013, de 9 de 

dezembro, e com os serviços de formação prestada pelos serviços e organismos do Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural (MAFDR) 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124716451/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105349903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107963501/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114682828/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117114264/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124952006/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66442956/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124952007/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124283151/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124283151/details/maximized?res=pt#resumo-claro
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122847817/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-07-02&date=2019-07-01&dreId=122847777
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123368227/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67289914/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/484130/details/normal?l=1


Decreto Legislativo Regional n.º 20/2019/A - Diário da República n.º 150/2019, Série I de 2019-08-07

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho, Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Regional

Portaria n.º 298/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Estabelece as regras nacionais complementares de reconhecimento de organizações de produtores e respetivas 

associações previstas no capítulo III do título II da parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 17 de dezembro, na redação dada pelo Regulamento (UE) 2017/2393, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro, e de organizações de comercialização de produtos da floresta

Portaria n.º 306/2019 - Diário da República n.º 175/2019, Série I de 2019-09-12

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, que estabelece as regras nacionais 

complementares relativas aos fundos operacionais, aos programas operacionais e à assistência financeira previstos na 

Secção 3 do Capítulo II da Parte II do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro, no Regulamento Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 13 de março, e no Regulamento de Execução 

(UE) 2017/892, da Comissão, de 13 de março, nas redações atuais, em aplicação da estratégia nacional de 

sustentabilidade para os programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas

Portaria n.º 318/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e 

para o ambiente (Greening), previsto no regulamento aprovado em anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro

Portaria n.º 325/2019 - Diário da República n.º 181/2019, Série I de 2019-09-20

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 26/2017, de 13 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 130/2018, de 9 de 

maio, que estabelece as regras complementares relativas à designação, apresentação e rotulagem de produtos do 

sector vitivinícola
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123770990/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/454788/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539914/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1308
https://dre.pt/application/external/eurolex?17R2393
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124642995/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1308
https://dre.pt/application/external/eurolex?17R0891
https://dre.pt/application/external/eurolex?17R0892
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793107/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124879311/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105758425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115251292/details/normal?l=1

