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ANEXO VIII 

 

Desenvolvimento rural 

(a que se refere o artigo 34.º do Acto de Adesão) 

 

 

SECÇÃO I: MEDIDAS TEMPORÁRIAS ADICIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL PARA A BULGÁRIA E A ROMÉNIA 

 

A. Apoio às explorações de semi-subsistência em fase de reestruturação 

 

1) O apoio às explorações de semi-subsistência em fase de reestruturação contribuirá para 

os seguintes objectivos: 

 

a) Ajudar a atenuar os problemas de transição a nível rural decorrentes da exposição 

do sector agrícola e da economia rural da Bulgária e da Roménia à pressão 

competitiva do mercado único; 

 

b) Facilitar e incentivar a reestruturação de explorações que ainda não sejam 

economicamente viáveis. 
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Para efeitos do presente Anexo, entende-se por "explorações de semi-subsistência" as 

explorações que produzam sobretudo para consumo próprio, mas que também 

comercializem uma parte da produção. 

 

2) Para beneficiar do apoio, o agricultor deve apresentar um plano de desenvolvimento 

que: 

 

a) Demonstre a futura viabilidade económica da exploração; 

 

b) Contenha pormenores dos investimentos necessários; 

 

c) Descreva etapas e metas específicas. 

 

3) A conformidade com o plano de desenvolvimento referido no ponto 2 será revista ao 

fim de três anos. Se os objectivos intercalares estabelecidos no plano não tiverem sido 

alcançados aquando dessa revisão, não serão concedidos mais apoios, mas não será 

exigido por esse motivo o reembolso de fundos recebidos. 

 

4) O apoio será pago anualmente sob a forma de ajuda forfetária até ao montante máximo 

elegível especificado na Secção I G e por um período não superior a cinco anos. 
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B. Agrupamentos de produtores 

 

1) Será concedido apoio forfetário a fim de facilitar a criação e o funcionamento 

administrativo de agrupamentos de produtores que tenham por objectivos: 

 

a) Adaptar às exigências do mercado a produção dos produtores que sejam membros 

desses agrupamentos; 

 

b) Comercializar conjuntamente as suas mercadorias, incluindo a preparação das 

vendas, a centralização das vendas e o fornecimento aos grossistas; e 

 

c) Definir normas comuns para a informação relativa à produção, com especial 

destaque para as colheitas e a disponibilidade. 

 

2) O apoio será concedido apenas a agrupamentos de produtores formalmente 

reconhecidos pelas autoridades competentes da Bulgária ou da Roménia entre a data da 

adesão e 31 de Dezembro de 2009, com base na legislação nacional ou comunitária. 
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3) O apoio será pago em prestações anuais nos primeiros cinco anos após a data em que o 

agrupamento de produtores foi reconhecido, será calculado em função da produção 

anual comercializada do agrupamento de produtores e não deverá ultrapassar: 

 

a) No primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, respectivamente 5%, 5%, 

4%, 3% e 2% do valor da produção comercializada até um montante máximo 

de EUR 1 000 000, e 

 

b) No primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, respectivamente 2,5%, 

2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% do valor da produção comercializada que exceda 

EUR 1 000 000. 

 

De qualquer modo, o apoio não deve ultrapassar os montantes máximos elegíveis 

estabelecidos na Secção I G. 
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C. Medidas de tipo Leader+ 

 

1) Pode ser concedido apoio a medidas relacionadas com a aquisição de competências 

destinadas a preparar as comunidades rurais para a concepção e implementação de 

estratégias locais de desenvolvimento rural. 

 

Estas medidas podem incluir, em especial: 

 

a) Apoio técnico a estudos locais e diagnósticos do território, tendo em conta os 

desejos expressos pelas populações implicadas; 

 

b) Informação e formação da população a fim de incentivar uma participação activa 

no processo de desenvolvimento; 

 

c) Construção de parcerias representativas do desenvolvimento local; 

 

d) Elaboração de estratégias de desenvolvimento integrado; 

 

e) Financiamento da investigação, bem como preparação de pedidos de apoio. 
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2) Pode ser concedido apoio à adopção de estratégias territoriais de desenvolvimento rural, 

integradas e de carácter piloto, preparadas por grupos de acção local em conformidade 

com os princípios estabelecidos nos pontos 12, 14 e 36 da Comunicação da Comissão 

aos Estados-Membros de 14 de Abril de 2000 que estabelece as orientações relativas à 

iniciativa comunitária de desenvolvimento rural (Leader+) 1. Este apoio será limitado a 

regiões que já disponham de suficiente capacidade administrativa e experiência de 

abordagens de desenvolvimento rural a nível local. 

 

3) Os grupos de acção local a que se refere o ponto 2 podem também participar em acções 

de cooperação interterritorial e transnacional, em conformidade com os princípios 

estabelecidos nos pontos 15 a 18 da Comunicação da Comissão referida no ponto 2. 

 

4) A Bulgária e a Roménia e os grupos de acção local terão acesso ao observatório dos 

territórios rurais previsto no ponto 23 da Comunicação da Comissão referida no ponto 2. 

 

D. Serviços de consulta e divulgação rural 

 

Será concedido apoio à prestação de serviços de consultoria e divulgação rural. 

 

                                                 
1 JO C 139 de 18.5.2000, p. 5. 
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E. Pagamentos directos complementares 

 

1) Pode ser concedido apoio a agricultores que possam beneficiar de pagamentos directos 

nacionais de carácter complementar ou de ajudas ao abrigo do artigo 143.º-C do 

Regulamento (CE) n.º 1782/2003 1. 

 

2) O apoio concedido a um agricultor relativamente aos anos de 2007, 2008 e 2009 não 

deve ultrapassar a diferença entre: 

 

a) O nível de pagamentos directos aplicável na Bulgária ou na Roménia no ano em 

causa nos termos do artigo 143.º-A do Regulamento (CE) n.º 1782/2003, e 

 

b) 40% do nível de pagamentos directos aplicável na Comunidade, na sua 

composição em 30 de Abril de 2004, no ano pertinente. 

 

3) A contribuição da Comunidade para o apoio concedido ao abrigo da presente 

Subsecção E na Bulgária ou na Roménia relativamente a cada um dos anos de 2007, 

2008 e 2009 não deve ultrapassar 20% da respectiva dotação anual. Todavia, a Bulgária 

ou a Roménia pode substituir esta taxa anual de 20% pelas seguintes taxas: 25% 

para 2007, 20% para 2008 e 15% para 2009. 

                                                 
1 Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Conselho, de 29 de Setembro de 2003, que estabelece 

regras comuns para os regimes de apoio directo no âmbito da política agrícola comum 
e institui determinados regimes de apoio aos agricultores e altera os Regulamentos (CEE) 
n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, 
(CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71, e (CE) 
n.º 2529/2001 (JO L 270 de 21.10.2003, p. 1). Regulamento adaptado pela Decisão 2004/281/CE 
(JO L 93 de 30.3.2004, p. 1) e com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 
n.º 864/2004 (JO L 161 de 30.4.2004, p. 48). 
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4) O apoio concedido a um agricultor ao abrigo da presente Subsecção E será considerado 

pagamento directo nacional de carácter complementar ou auxílio, consoante o caso, para 

efeitos de aplicação dos níveis máximos estabelecidos na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 143.º-C do Regulamento (CE) n.º 1782/2003. 

 

F. Assistência técnica 

 

1) Pode ser concedido apoio às medidas de preparação, acompanhamento, avaliação e 

controlo que sejam necessárias para a implementação dos documentos de programação 

do desenvolvimento rural. 

 

2) As medidas a que se refere o ponto 1 incluirão, nomeadamente: 

 

a) Estudos; 

 

b) Medidas de assistência técnica, intercâmbio de experiências e informações 

destinadas aos parceiros, beneficiários e público em geral; 
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c) Instalação, funcionamento e interconexão de sistemas informatizados para a 

gestão, o acompanhamento e a avaliação; 

 

d) Melhorias nos métodos de avaliação e intercâmbio de informações sobre as 

melhores práticas neste domínio. 

 

G. Quadro dos montantes destinados às medidas temporárias adicionais de desenvolvimento 

rural para a Bulgária e a Roménia 

 

Medida EUR  

Explorações de semi-subsistência 1 000 por exploração/por ano 

Agrupamentos de produtores 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

no primeiro ano 

no segundo ano 

no terceiro ano 

no quarto ano 

no quinto ano 
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SECÇÃO II: DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO APOIO AOS 

INVESTIMENTOS NA BULGÁRIA E NA ROMÉNIA 

 

1) O apoio aos investimentos nas explorações agrícolas ao abrigo dos regulamentos relativos ao 

desenvolvimento rural em vigor à data da adesão será concedido às explorações agrícolas cuja 

viabilidade económica possa ser demonstrada no termo da realização do investimento. 

 

2) O montante total do apoio aos investimentos nas explorações agrícolas, expresso em 

percentagem do volume de investimento elegível, fica sujeito a um limite máximo de 50% e, 

nas zonas desfavorecidas, de 60%, ou às percentagens estabelecidas no regulamento 

pertinente relativo ao desenvolvimento rural em vigor à data da adesão, consoante o que for 

mais elevado. Se os investimentos forem feitos por jovens agricultores, tal como definidos no 

regulamento pertinente relativo ao desenvolvimento rural em vigor à data da adesão, estas 

percentagens podem atingir um máximo de 55% e, nas zonas desfavorecidas, de 65%, ou as 

percentagens estabelecidas no regulamento pertinente relativo ao desenvolvimento rural em 

vigor à data da adesão, consoante o que for mais elevado. 

 

3) O apoio aos investimentos destinados a melhorar a transformação e a comercialização de 

produtos agrícolas ao abrigo do regulamento pertinente relativo ao desenvolvimento rural em 

vigor à data da adesão será concedido às empresas que tenham beneficiado de um período de 

transição após a adesão, a fim de cumprirem as normas mínimas relativas ao ambiente, 

higiene e bem-estar dos animais. Neste caso, as empresas deverão estar em conformidade com 

as normas pertinentes até ao final do período de transição especificado ou até ao final do 

período de investimento, consoante o que ocorrer em primeiro lugar. 
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SECÇÃO III: DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO APOIO À REFORMA 

ANTECIPADA NA BULGÁRIA 

 

1) Os agricultores da Bulgária aos quais tenha sido atribuída uma quota leiteira poderão 

beneficiar do regime de reforma antecipada desde que tenham menos de 70 anos de idade no 

momento da cessão. 

 

2) O montante do apoio ficará sujeito aos montantes máximos constantes do regulamento 

pertinente relativo ao desenvolvimento rural em vigor à data da adesão e será calculado em 

função do volume da quota leiteira e da actividade agrícola total na exploração. 

 

3) As quotas leiteiras atribuídas a um cedente reverterão a favor da reserva nacional de quotas 

leiteiras sem pagamento compensatório suplementar. 
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SECÇÃO IV: DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS ESPECÍFICAS PARA A BULGÁRIA E A 

ROMÉNIA NO PERÍODO DE 2007 A 2013 

 

1) Relativamente ao período de programação de 2007 a 2013, o apoio comunitário concedido na 

Bulgária e na Roménia a todas as medidas de desenvolvimento rural será executado de acordo 

com os princípios estabelecidos nos artigos 31.º e 32.º do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 do 

Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposições gerais sobre os Fundos 

Estruturais 1. 

 

2) Nas zonas abrangidas pelo objectivo n.º 1, a contribuição financeira da Comunidade pode 

elevar-se a 85% para as medidas agro-ambientais e as relativas ao bem-estar dos animais, e 

a 80% para as outras medidas, ou às percentagens estabelecidas nos regulamentos relativos ao 

desenvolvimento rural em vigor à data da adesão, consoante o que for mais elevado. 

 

 

________________ 

                                                 
1  JO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto 

de Adesão de 2003 (JO L 236 de 23.9.2003, p. 33). 


