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A Importância das Organizações de 

Produtores



O Sector Agroalimentar Europeu ( em resumo)

Fonte: Study of the best ways for producer organisations to be formed, carry out their activities and be supported, EC 2019



• Enquanto outros intervenientes na cadeia de abastecimento agroalimentar têm, ao longo do tempo
consolidado e reforçado a sua posição económica no Mercado, o setor agrícola não conseguiu fazê-lo;

• Esta situação foi se progressivamente agravando por outras circunstâncias, como a realização de práticas
comerciais desleais por grande operadores no sector agroalimentar em detrimento dos produtores agrícolas;

• O fortalecimento da cooperação entre os agricultores surge como uma solução para poder ajudar a contrariar
a assimetria económica na cadeia de abastecimento agroalimentar da EU;

• Os produtores agrícolas podem usar a ação coletiva para alcançar interesses comuns relacionados às suas
atividades agrícolas;

• As organizações de produtores podem desempenhar um importante papel na concentração da oferta, na
melhoria da comercialização, no planeamento e no ajuste da produção à procura, na otimização dos custos de
produção e na estabilização dos preços ao produtor, na investigação, na assistência técnica, contribuindo assim
para fortalecer a posição dos produtores na cadeia de abastecimento alimentar



Objetivos que as OP podem perseguir em conformidade com o artigo 152.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento OCM
• Assegurar a programação da produção e a adaptação desta à procura, nomeadamente em termos de qualidade e 

de quantidade; 
• Concentrar a oferta e colocar no mercado a produção dos membros, nomeadamente através de comercialização 

direta;
• Otimizar os custos de produção e a rentabilidade dos investimentos realizados em resposta às normas ambientais 

e de bem -estar animal, bem como estabilizar os preços no produtor; 
• Fazer investigação e promover iniciativas nos domínios dos métodos de produção sustentável, das práticas 

inovadoras, da competitividade económica e da evolução do mercado;
• Promover a utilização de práticas de cultivo e técnicas de produção que respeitem o ambiente e prestar 

assistência técnica às mesmas; 
• Promover e prestar assistência técnica à utilização de normas de produção, melhorar a qualidade dos produtos e 

desenvolver produtos com denominação de origem protegida, com indicação geográfica protegida ou abrangidos 
por uma marca de qualidade nacional; 

• Gerir os subprodutos e os resíduos, nomeadamente para proteger a qualidade das águas, do solo e da paisagem e 
para preservar ou fomentar a biodiversidade;

• Contribuir para uma utilização sustentável dos recursos naturais e para a mitigação das alterações climáticas;
• Desenvolver iniciativas no domínio da promoção e da comercialização;
• Gerir os fundos mutualistas 
• Prestar a necessária assistência técnica à utilização dos mercados de futuros e de regimes de seguros.



A Organização da Produção em Portugal



SWOT - PEPAC (OE3) Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor

Necessidades FORTE FRACO OPORTUNIDADE AMEAÇA

Tendência global crescente do grau 

de organização, com alguns setores 

evidenciado elevado grau de 

organização através de OP

Fraco poder negocial dos produtores 

agrícolas no âmbito da cadeia de valor 

agroalimentar devido à atomização do setor 

da produção agrícola

Afirmação da figura da OP como 

elemento estruturante para a 

melhoria da posição dos agricultores 

na cadeia alimentar

Rede ampla setorial e territorial do 

setor cooperativo agrícola

O grau de organização de OP's tem um 

comportamento assimétrico quer em termos 

regionais quer setoriais

Estabilização do rendimento através de 

organização da produção (e.g. 

escoamento da produção e  redução de 

custos de produção - economia de 

escala)

Promover a cooperação vertical 

entre os vários intervenientes 

da cadeia de abastecimento 

alimentar

Os preços agrícolas apresentam maior 

volatilidade que os preços na indústria 

agroalimentar e no consumidor 

Distorção da  integração vertical por via da 

entrada da distribução alimentar no setor 

produtivo

Pouca transparência no funcionamento do 

mercado, em particular na formação de preços

Aplicação da Diretiva relativa às Práticas 

Comerciais Desleais

Dificuldade crescente de participação com 

notoriedade própria no mercado final 

(Fornecedor vs Marca)

Cadeia de valor agroalimentar -  Elevado grau 

de concentração na indústria e distribuição 

agroalimentar. Estruturas OP e cooperativas 

com dificuldades de viabilização.

Estabelecimento de instrumentos de 

autoregulação nacional (Código de Boas 

Práticas, PARCA)

O mercado Agroalimentar tem 

características que o afastam da 

Concorrência perfeita; com grande 

concentração a jusante e com 

desvantagens para os agricultores

Promover relações comerciais 

justas e equilibradas ao longo da 

cadeia alimentar

 Promover a organização da 

produção



Objetivos Estratégicos - Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais

“Reduzir a dependência 
externa, consolidar e 
aumentar as áreas de 

produção”

“Criar valor na fileira dos 
cereais”

“Viabilização da atividade 
agrícola em todo o 

território”

• Estabilizar e melhorar o 
rendimento dos agricultores

• Promover ações de mitigação 
e adaptação às alterações 
climáticas

• Promover a produção de 
bens públicos, a preservação 
e utilização eficiente dos 
recursos naturais

• Reforçar a interligação dos 
agentes ao longo da fileira

• Reforçar a organização dos 
produtores

• Valorizar a produção nacional

• Fomentar novas utilizações

• Produzir mais e melhor

• Melhorar a eficiência 
produtiva

• Reduzir os custos de 
produção e de contexto

• Potenciar a inovação e 
transferência de 
conhecimento



Arvenses – Evolução da produção e comercialização



Principais requisitos



Regime Reconhecimento Organizações de Produtores  
(Regulamento (UE)nº 1308/2013, Port. nº 298/2019)

Regime Reconhecimento Agrupamentos de Produtores 
multiprodutos (Port. nº 123/2021)



Agrupamentos de Produtores multiprodutos
• O agrupamento deve comercializar mais do que um dos produtos, de natureza agrícola, da lista de produtos

• O agrupamentos podem ser de produtores, detentores do estatuto de agricultura familiar, que produzam em 
modo de produção biológico, que produzam produtos certificados, nomeadamente DOP e IGP, que produzam em 
modo PRODI localizados em territórios vulneráveis;

• Revistam uma das formas jurídicas: Sociedade comercial por quotas, Cooperativa agrícola de 1.º grau, Secções 
autónomas das cooperativas agrícolas de 1º grau

• Realizem, pelo menos, uma das seguintes atividades:

a) Adaptação da produção dos membros às exigências do mercado;

b) Comercialização conjunta de produtos, a centralização das vendas e o fornecimento aos grossistas;

c) Estabelecimento de normas comuns em matéria de informação sobre a produção

d) Promover iniciativas nos domínios dos métodos de produção sustentável, das práticas inovadoras, da 
competitividade económica, da promoção e da comercialização, e ainda da prestação de assistência técnica;

e) Outras atividades, tais como  o desenvolvimento de competências empresariais e comerciais e a organização e 
facilitação de  processos de inovação



Agrupamentos de Produtores multiprodutos
• Reúnam no mínimo 5 membros produtores e um valor mínimo comercializado de 50 000€

• Regras controlo democrático : Percentagem máxima de detenção, direta ou indireta, de direitos de voto 
ou de capital social de qualquer membro ≤ a 20 %

• Possuam estatutos aprovados pela assembleia geral 

• Se enquadrem na definição de PME, nos termos da legislação aplicável.

• Dispor de pessoal, infraestruturas, instalações e equipamentos, próprios ou dos seus associados ou ainda 
contratados, necessários para assegurar a comercialização dos produtos dos seus  membros produtores, 
bem como os restantes objetivos que se propõem prosseguir e as atividades que se propõem realizar;

• Deter um plano de atividades, o qual deve conter as estratégias e metas a alcançar e as regras relativas a 
práticas produtivas, bem como o estabelecimento de normas comuns, em matéria de informação, sobre 
a produção;

• Deter registo atualizado dos respetivos membros

• pedido de reconhecimento efetua -se através de submissão de formulário eletrónico junto da Direção -
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR),



Organizações de Produtores 
o O reconhecimento é concedido por setor, por grupo de produtos ou por produto de um dado setor das produções vegetais e

animais. No caso dos cereais há um distinção entre OP que produzam cereais incluindo milho ou não incluindo milho

o Revistam uma das formas jurídicas: Sociedade comercial por quotas, Sociedade comercial anónima ou Cooperativa agrícola ou

florestal e suas uniões

o Tenham como principal objetivo a concentração da oferta e a colocação no mercado da produção dos seus membros e

prossigam pelo menos um dos seguintes objetivos:

• Assegurar a programação da produção e a adaptação desta à procura, nomeadamente em termos de qualidade e de

quantidade;

• Concentrar a oferta e colocar no mercado a produção dos membros, nomeadamente através de comercialização direta;

• Otimizar os custos de produção e a rentabilidade dos investimentos realizados em resposta às normas ambientais e de bem -

estar animal, bem como estabilizar os preços no produtor;

• Fazer investigação e promover iniciativas nos domínios dos métodos de produção sustentável, das práticas inovadoras, da

competitividade económica e da evolução do mercado;

• Promover a utilização de práticas de cultivo e técnicas de produção que respeitem o ambiente e prestar assistência técnica às

mesmas;

• Promover e prestar assistência técnica à utilização de normas de produção, melhorar a qualidade dos produtos e

desenvolver produtos com denominação de origem protegida, com indicação geográfica protegida ou abrangidos por uma

marca de qualidade nacional;

• Desenvolver iniciativas no domínio da promoção e da comercialização;

(…)



Organizações de Produtores 

o Realizem pelo menos uma das seguintes Atividades:

• A transformação conjunta;

• A distribuição conjunta, incluindo uma plataforma de venda conjunta ou o transporte conjunto;

• A embalagem, a rotulagem ou a promoção conjuntas;

• A organização conjunta do controlo de qualidade;

• A utilização conjunta de equipamentos ou de instalações de armazenamento;

• A aquisição conjunta de fatores de produção;

(…)

o Reúnam o número mínimo de 12 membros produtores, no caso dos cereais,

o O valor mínimo da produção comercializada (VPC) do produto ou setor para o qual é solicitado, no caso dos cereais sem milho, de 600

mil€ que pode ser reduzido até aos 120 mil€, e no caso dos cereais com milho de 1500 mil€ que pode ser reduzido até aos 300 mil€

o Sejam controladas pelos produtores, os membros produtores devem ser detentores de, pelo menos, 51 % do capital social e dos

direitos de voto, Percentagem máxima de detenção, direta ou indireta, de direitos de voto ou de capital social de qualquer membro ≤ a

20 %

o Possuam estatutos aprovados pela assembleia geral

o Disponham de pessoal, infraestruturas, instalações e equipamentos, próprios ou contratados, necessários para as atividades que se

propõem realizar;

o Assegurarem capacidade de gestão comercial e orçamental.

o Deterem um plano de normalização da produção.

o Detenham um registo atualizado dos respetivos membros.



As organizações de produtores reconhecidas são obrigadas nomeadamente a:

• Manter as condições de reconhecimento como OP

• Deter um sistema de contabilidade organizada,

• Manter registos, incluindo documentos contabilísticos, durante, no mínimo, cinco anos que comprovem a

concentração e a colocação no mercado dos produtos dos seus membros para as quais são reconhecidos;

Os membros das OP estão obrigados nomeadamente a:

• Pertencer a uma única OP para cada um dos setores ou produtos objeto de reconhecimento.

• Comercializar através da OP a totalidade da sua produção, para cada um dos setores ou produtos objeto de

reconhecimento, embora existam exceções.

• Respeitar as regras adotadas pela OP constantes do plano de normalização da produção.

• Permanecer na OP s durante um período mínimo de um ano.

Apresentação do pedido de reconhecimento:

O pedido de reconhecimento é apresentado em formulário próprio do IFAP, I. P., junto da DRAP da área

onde se localiza a sede da OP

Organizações de Produtores 



Apoios Públicos





Intervenções PEPAC - Apoio ao investimento:

❖ C.4.3.1 - Criação de agrupamentos e organizações de produtores (cooperação) - execução 2025 a 2029

A intervenção reveste a forma de um apoio concedido aos Agrupamentos (AP) e às Organizações de 

Produtores (OP) abrangidos pela definição de PME e oficialmente reconhecidos na legislação nacional, 

com base num Plano de Ação, com um caráter temporário correspondente ao período de arranque do 

AP/OP. O apoio será calculado em função do respetivo Valor da Produção Comercializada (VPC).

O apoio anual degressivo reveste a forma de subvenção não reembolsável de tipo forfetário durante os 

primeiros 5 anos após o reconhecimento, até ao limite de 10% do VPC, e no máximo de 100.000 € por ano



Intervenções PEPAC - Apoio associado ao rendimento:

❖ A.1.2.7 - Pagamento aos cereais praganosos - 2023 a 2027

Produção de cereais (aveia, centeio ou triticale) com uma produtividade mínima igual ou superior a 0,75 ton/ha

ou produzam cereais (cevada, trigo duro ou trigo mole) com uma produtividade mínima igual ou superior a 1,5 

ton/ha, desde que comercialização da produção através de Organização de Produtores reconhecida. Montante 

indicativo – 104 euros / ha.

❖ A.1.2.8 - Pagamento ao milho grão - 2023 a 2027

Produção de milho para grão com uma produtividade mínima igual ou superior a 7 ton/ha desde que 

comercialização da produção através de Organização de Produtores reconhecida. Montante indicativo – 200 

euros / ha.



Conclusões



Conclusões

❖ A Organização da Produção é essencial para sector dos cereais enfrentar os desafios acuais

(armazenamento, capacidade negocial, normalização produção, assistência técnica, ….)

❖ As Organizações de Produtores podem desempenhar uma grande diversidade de funções e

adaptar-se as principais necessidades dos seus membros

❖ Existem exemplos de sucesso no sector dos cereais que importa replicar

❖ O normativo para o reconhecimento de Agrupamentos/Organizações de produtores é

adaptável a diferentes realidades

❖ Existem apoios públicos para a constituição de organizações e para incentivar a comercialização

através deste tipo de organizações

❖ Existem oportunidades para os agricultores da Região nomeadamente para a valorização de

produtos como o centeio, com elevada procura no mercado e com uma representatividade

significativa na região



Obrigado pela vossa 
atenção 

luis.barreiros@gpp.pt 

Luis Souto Barreiros


