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O que são ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES e qual a sua função? 



O que são ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES e qual a sua função? 

pessoas coletivas constituídas por 
iniciativa de produtores 

COOP, S.A., Lda. 

compostas e controladas 
democraticamente por produtores 

disposições estatutárias com requisitos 
legalmente estabelecidos 

reconhecimento por setor, produtos ou 
produto 

Pinhão incluído no grupo de frutas e 
produtos hortícolas (Reg. 1308/2011- 
Anexo I-Parte IX) 

objetivo principal 

concentração da oferta e 
comercialização da produção dos sócios 



Organizações 
de 

Produtores 

O que são ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES e qual a sua função? 

compromisso 

• Objetivos e regras comuns 

• Disciplina e sanções por 
incumprimento 

escala 

• Capacidade processamento 

• Capacidade abastecimento 

resultados 

• Legitimidade da OP 

• Sustentabilidade médio 
prazo 

objetivos 

regras 

dimensão 
poder 

negocial 

instrumentos  



Objetivos 

• Aumento da produção em 
estruturas comuns 

• Redução de custos de 
produção 

• Conhecimento do 
mercado 

• Melhor capacidade de 
negociação a montante e 
a jusante 

• Maior eficiência na 
utilização de fatores de 
produção comuns 

Regras 

• Regulamento e normas 
internas para produção 

• Controlo democrático 

• Caracterização da 
produção para ir de 
encontro ao mercado 

• Prazos e condições de 
pagamento 

• Sanções 

Iniciativas 

• Integração vertical para 
melhor acesso a matérias 
primas e participação na 
indústria transformadora  

• Marketing e Promoção 

• Negociação e práticas 
concertadas 

• Contribuições de 
membros e não-membros 

• Investimento coletivo 

• Estudos de mercado 

O que são ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES e qual a sua função? 
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Como evoluíram as ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES hortofrutícolas? 



Contexto Nacional – evolução das OP hortofrutícolas 
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VPC de OP F&H e grau de organização   

Value of Marketed Production  (MEUR) Organization Rate (%) 

OP hortofrutícolas com crescimento notável nos 
últimos 10 anos, quase triplicando o grau de 
organização de 10% em 2005 para 28% em 2015 

Produção organizada permitiu melhor utilização 
de recursos em toda a cadeia de valor: 

- Inovação, marketing e planeamento produção 

- Promoção e internacionalização 

- Estratégias de médio e longo prazo 

Instrumentos de apoio específicos e mecanismos 
de regulação/disciplina setorial como Programas 
Operacionais, normas de comercialização, 
contribuíram para esta performance 



Contexto Nacional - Grau de organização setorial e contributo para o VPC (2014)  

28% 

46% 
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Como se reconhece uma ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES? 



 
 
 

 

Reconhecimento de OP 

Forma Jurídica 

•COOP 

•Sociedade Anónima 

•Sociedade comercial por quotas 

Setor ou produto 

•Todos os produtos agrícolas 

•Pinhão produto hortofrutícola 

Democraticidade 

•Mínimo 51% capital e votos detido por produtores 

•Máximo de 20%  capital ou votos detenção individual 

•Até 49% se proporcional à contribuição do sócio para VPC 



 
 
 

 

Reconhecimento de OP 

Dimensão mínima (setor F&H) 

•  7 produtores  

•  3 Meuros VPC 

•Majoração para produtos certificados e número sócios superior a 21 

Estrutura e meios 

•Capacidade administrativa, contabilidade organizada 

•Meios técnicos para cumprir objetivos 

•Atuação em toda a área geográfica e para todos os sócios 

Plano de normalização 

•Estratégia comum 

•Harmonização de produto e sistema de produção 

•Adequação ao mercado 



Estatutos da OP - obrigações dos membros 



Circuito de reconhecimento – Portaria 169/2015 

• Iniciativa dos sócios 

•Decisão AG 

•Pedido 
reconhecimento 

OP 

•Decisão 
reconhecimento 

•Decisão externalização 

•Controlo 

DRAP •Relatório anual de 
atividade 

•Relação nominal 
associados 

OP 

•Plataforma eletrónica 

•GT.OP.IFAP 

•Comunicação CE 

•Controlo 

IFAP 
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Que instrumentos existem para apoiar ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES? 



Instrumentos PAC 

• majorações da taxa de 
apoio 

• apoio à criação de AP/OP 
(não aplicável ao setor 
F&H) 

PDR2020 

• OP como possível 
beneficiário 

• financiamento 70% a 85% 

• programas simples ou 
multi produtos 

• mercado interno ou 
países terceiros 

Promoção UE 

• apoio setorial específico 

• Fundos e Programas 
Operacionais (OP F&H) 

• derrogações regras da 
concorrência 

• extensão de regras 

• medidas Crise 

OCM Medidas 
Mercado 



Programas Operacionais OP F&H 

Fonte: EU CE-DGAGRI-C.2 — Cálculos baseados nos dados transmitidos pelos Estados-Membros (Relatórios Anuais 2010); Relatório anual 2014 PT 
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TIPOLO GIA DE AÇÕES (DESPESA EM MEUROS)  

Planeamento da Produção Melhoria  Qualidade dos produtos 

Melhoria da Comercialização Produção experimental 

Formação Prevenção e Gestão  Crises 

Ações ambientais Outros tipos de ações 

18 Meuros/ano 

20 Meuros 2015 



Programas Operacionais OP F&H 

•Iniciativa dos sócios 

•Decisão AG 

•Constituição do Fundo 
Operacional 

•Proposta de PO (3 a 5 
anos) 

OP 

•Aprovação PO 

•Controlo 

DRAP •Execução das ações 

•Pagamento da despesa 

•Apresentação de 
comprovativos 

OP 

•Controlo 

•Pagamento contrapartida 
UE 

IFAP 

UE 

Reg. 543/2011 

Contribuição 50% Fundo 
Operacional 

Limite 4,1% do VPC 

PT 

Estratégia Nacional 

Portaria 1325/2008 



Programas Operacionais Frutas e Hortícolas 
 
Estratégia Nacional para Programas Operacionais Sustentáveis 
das Organizações de Produtores 
 
Medidas e Ações 
Ações de planeamento da produção 
Ações de melhoria da qualidade dos produtos 
Ações destinadas a melhorar a comercialização 
Produção experimental 
Ações de formação (não relacionadas com a prevenção e gestão 
de crises) 
Medidas de prevenção e gestão de crises 
Ações ambientais 
Outros tipos de ações  
 
Manuais de Procedimentos 
Fichas/Modelos Eletrónicos 
Legislação Nacional 
Regulamentação Comunitária 

Programas Operacionais OP F&H 

GPP 

DRAP 

IFAP 

ASSOCIAÇÕES 

http://www.gpp.pt/index.php/po-frutas-e-horticolas/programas-operacionais-frutas-horticolas-medidas-e-acoes
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