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Regime de Pagamento Base (RPB)  
Ca lculo dos valores unita rios dos direitos ao 

pagamento 2021 

 

Com a publicação do Regulamento (UE) n.º 2020/2220 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de dezembro, foram estabelecidas algumas disposições transitórias 

para o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). Este regulamento prevê a 

continuação da aplicação das regras atuais da PAC até à entrada em vigor do Plano 

Estratégico da PAC (PEPAC) a 1 de janeiro de 2023. 

Assim, importa referir que, no presente ano, se procedeu ao reinício do processo 

nacional de convergência interna do valor unitário dos direitos ao pagamento. 

Com efeito, para os direitos ao pagamento do RPB cujo valor unitário seja inferior ao 

valor médio nacional de 2021 (VUN2021), são aumentados em uma sexta parte da 

diferença para o VUN2021. 

Os direitos ao pagamento cujo valor unitário seja superior ao valor da média de 2021 

(VUN2021) são reduzidos de forma proporcional.  

 

O processo acima referido é constituído pelos seguintes passos: 

1. Aplicação do ponto 5 do artigo 22.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, que consiste na 

redução linear de todos os direitos ao pagamento de forma a respeitar o limite 

máximo do Regime de Pagamento Base (RPB) para 2021; 

2. Cálculo do valor unitário médio nacional 2021 (VUN 2021); 

3. Cálculo dos acréscimos dos valores unitários que ficam abaixo da média 

nacional (VUN2021); 

4. Cálculo dos decréscimos dos valores unitários que ficam acima da média 

nacional (VUN2021). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2220&qid=1635846076141&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2220&qid=1635846076141&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1635846248027&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-20210101&qid=1635846248027&from=PT
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1. Aplicação do ponto 5 do artigo 22.º do Regulamento (UE) 

n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Caso o limite máximo para o Regime de Pagamento Base (RPB) seja diferente do ano 

anterior em resultado das decisões tomadas pelo Estado Membro, o valor dos direitos 

ao pagamento são aumentados ou diminuídos de forma linear a fim de respeitar o 

novo limite máximo nacional. 

O limite máximo de RPB em 2021 (288,469 milhões de euros) é inferior ao limite 

máximo de 2020 (290,208 milhões de euros) pelo que é necessário proceder a uma 

redução linear de todos os direitos ao pagamento. Em 2021, a redução linear 

aplicada à totalidade dos direitos ao pagamento é de 0,60% (valor arredondado).  

 

2. Cálculo do valor unitário médio nacional 2021 (VUN2021) 

O valor unitário médio nacional de 2021 (VUN2021) corresponde ao quociente do 

limite máximo nacional do RPB para 2021, (ao qual é subtraído o montante da 

Reserva Nacional), pelo número de direitos ao pagamento detidos pelos agricultores 

em 31 de dezembro de 2020: 

 

 

 

Em 2021 o valor unitário médio nacional de 2021 VUN2021 calculado é 99,42 €. 

 

3. Cálculo dos valores unitários abaixo da média nacional 2021 

Para os direitos ao pagamento cujo valor unitário é inferior ao VUN2021, é acrescido 

o valor correspondente a 1/6 da diferença entre o VUN2021 e o valor unitário atual 

(VUI): 

𝑨𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐  𝑽𝑼 =
𝑽𝑼𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏 − 𝑽𝑼𝑰

𝟔
 

 

O Valor Unitário Final (VUF) dos direitos abaixo da média será: 

𝑽𝑼𝑭 = 𝑽𝑼𝑰 + 𝑨𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐 𝑽𝑼 

𝑽𝑼𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏 =
𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑷𝑩 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝒔𝒆𝒎 𝑹𝑵

𝑵º 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎
 



 

DAD/URPB, versão 1, 02/11/2021 Página - 3 - 
 

4. Cálculo dos valores unitários acima da média nacional 2021 

Para financiar os acréscimos dos valores unitários inferiores ao VUN2021 (ponto 3.), 

os direitos ao pagamento cujos valores unitários sejam superiores ao VUN2021 serão 

reduzidos até ao limite do VUN 2021: 

𝒅𝒆𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐 𝑽𝑼𝑰 = 𝑽𝑼𝑰 − 𝑽𝑼𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏 

 

No entanto, quando o montante total proveniente da redução acima descrita (redução 

até ao valor médio anual apurado para 2021) é superior ao montante necessário para 

financiar o valor total dos acréscimos aos valores unitários abaixo da média (ponto 3.), 

é devolvida uma parte do decréscimo. O Valor Unitário Final (VUF) dos direitos ao 

pagamento com valor unitário acima da média de 2021 é calculado da seguinte forma: 

𝑽𝑼𝑭 =  𝑽𝑼𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟏 +  (𝑽𝑼𝑰 − 𝑽𝑼𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟏) ×  (%_𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓) 

 

A informação do valor dos direitos pode ser consultada no “Documento de 

Caracterização (iD)”, disponível na Área Reservada do Portal do IFAP (www.ifap.pt) 

através do menu O Meu Processo > Direitos e Compromissos do Beneficiário. 

 

5. Demonstração do processo de convergência interna do valor 

dos direitos ao pagamento 

A fim de ilustrar a aplicação do processo de convergência interna, apresentam-se dois 

(2) exemplos de cálculo do valor unitário.  

Os parâmetros obtidos e considerados para a aplicação do processo em 2021 são os 

seguintes: 

 Taxa de redução linear (arred.) - 0,60% 

 Valor unitário nacional de 2021 (VUN2021) - 99,42.  

 Percentagem de devolução para os direitos com valor unitário superior à 

VUN2021 - 83,34% 

 

Exemplo 1: Cálculo do valor unitário abaixo da média nacional  

 

 Valor unitário de 2020 = 59,68 € 

 Valor unitário de 2021 (VUI2021, após aplicação da redução linear) = 59,32 € 

http://www.ifap.pt/
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 Valor unitário médio nacional (VUN2021) = 99,42 € 

 

o Cálculo do acréscimo do valor unitário = (VUN2021 – VUI2021) ÷ 6 

𝑨𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐 =
𝟗𝟗, 𝟒𝟐 − 𝟓𝟗, 𝟑𝟐

𝟔
 

𝑨𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐 = 𝟔, 𝟔𝟖𝟑𝟑 

 

o Cálculo do Valor Unitário Final (VUF) = VUI2021 + Acréscimo: 

𝑽𝑼𝑭 = 𝟓𝟗, 𝟑𝟐 +  𝟔, 𝟔𝟖 

𝑽𝑼𝑭 = 𝟔𝟔, 𝟎𝟎 € 

 

Exemplo 2: Cálculo do valor unitário acima da média nacional 

 

 Valor unitário de 2020 = 108,69 € 

 Valor unitário de 2021 (VUI2021, após aplicação da redução linear) = 108,03 € 

 Valor unitário médio nacional (VUN2021) = 99,42 € 

 

o Cálculo do decréscimo do valor unitário = VUI – VUN2021 

 

𝑫𝒆𝒄𝒓é𝒔𝒄𝒊𝒎𝒐 = 𝟏𝟎𝟖, 𝟎𝟑 −  𝟗𝟗, 𝟒𝟐 =  𝟖, 𝟔𝟏 

 

o Cálculo do valor a devolver = Decréscimo × percentagem de devolução 

 

Valor a devolver = 8,61 × 83,34% =  7,18 

 

o Cálculo do Valor Unitário Final (VUF) = VUN2021 + Valor a devolver 

𝑽𝑼𝑭 = 𝟗𝟗, 𝟒𝟐 +  𝟕, 𝟏𝟖 

𝑽𝑼𝑭 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟔𝟎 € 
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