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1. Enquadramento

A – Principais linhas de orientação política

O MAMAOT assume como eixos fundamentais de actuação o compromisso de
promover uma visão integrada do território e dos recursos naturais e um
desenvolvimento sustentável que aumente o potencial produtivo agrícola,
dinamize o mundo rural, permita realizar o valor potencial do mar e encontre na
protecção e valorização do meio ambiente eixos sólidos de desenvolvimento.

Destacam-se como objectivos das políticas a desenvolver:

 o aumento da competitividade e a sustentabilidade dos sectores agro-
florestal, do mar e das pescas;

 a melhoria do desempenho ambiental e a eficácia do ordenamento do
território, reforçando a sustentabilidade dos agentes económicos envolvidos.
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2. Reestruturação do MAMAOT

A – Enquadramento

 No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), o qual visa reformar a
Administração Pública, no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos
públicos e, por outro, para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa pública a que o
país está vinculado

 O PREMAC visa a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas do
Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos sendo, por tal, crucial no processo de
modernização e de optimização do funcionamento da Administração Pública

 A reorganização da estrutura do Estado, e no caso do MAMAOT, visa dotar o mesmo de maior
coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando
redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento

 Neste sentido, o MAMAOT procedeu a uma análise rigorosa das funções que lhe estão
acometidas, num quadro mais amplo que integra o ex-MADRP e o ex-MAOT, pelo que o exercício
desenvolvido visou: (i) analisar a novas funções integradas e reestruturar o Ministério tendo em
conta a nova macro-estrutura (organizacional); (ii) reestruturar o Ministério tendo em atenção os
compromissos de eficiência e racionalização assumidos pelo XIX Governo Constitucional; e (iii)
racionalizar e reestruturar os serviços do MAMAOT tendo em conta a interdependencia das suas
áreas (agricultura, ambiente, pescas, ambiente, ordenamento do território)



2. Reestruturação do MAMAOT

B – Estrutura organizacional actual do MAMAOT

CPEA CPEAMB

IM

11 Estruturas de Missão

SG      
MADRP

SG      
MAOT

IGAP IGAOT GPP DPP DGV DGADR DGPA DGOTDU IGP AFN APA

CNADS CNA CNF CALEP CI RINMAR ENRAN CNREN CAGER CECAC CAC CPETM CILBHLE

15 Órgãos Consultivos e Comissões

13 Serviços Centrais de Administração Directa do Estado 

IFAP ICNB IVV IVDP INRB INAG ERSAR IHRU IPTM

10 Organismos de Administração Indirecta do Estado 

DRAP 
Norte

DRAP
Centro

DRAP 
LVT

DRAP 
Alentejo

DRAP 
Algarve

ARH 
Norte

ARH 
Centro

ARH 
Tejo

15 Serviços Periféricos

ARH 
Alentejo

ARH 
Algarve

CCDR 
Norte

CCDR 
Centro

CCDR 
LVT

CCDR 
Alentejo

CCDR 
Algarve

EPRLLPRODER PRRN EMRD PROMAR EMAM ENEAPAI CPP
EPAMT
CILPAN

POLIS MFEEE



2. Reestruturação do MAMAOT

B – Estrutura organizacional do MAMAOT após restruturação
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2. Reestruturação do MAMAOT

B – Estrutura organizacional do MAMAOT após restruturação (cont.)
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2. Reestruturação do MAMAOT

B – Reestruturação organizacional – Verticalização serviços periféricos
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2. Reestruturação do MAMAOT

C – Racionalização de quadros superiores e intermédios
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Nota: As CCDRs, as DRAPs, o IPMA, o IVV, o IVDP e INIAV não evidenciam qualquer alteração.
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No MAMAOT a racionalização de quadros dirigentes deverá situar-se acima de 30%



2. Reestruturação do MAMAOT

C – Racionalização de quadros e poupança estimada
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Redução total: 
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Poupança anual 
estimada 

€ 2,9 milhões

A redução de 58 cargos dirigentes deverá permitir uma poupança anual de cerca de €2,9 mihões



D – Racionalização dos recursos patrimoniais

 O MAMAOT encontra-se a desenvolver um levantamento dos recursos patrimoniais no sentido de
apurar a:
 situação dos imóveis quanto à sua utilização e quanto à propriedade (imóveis próprios,

arrendados);
 dimensão dos imóveis e a localização; e
 entidade(s) que utiliza(m) os imóveis e qual a percentagem de utilização dos mesmos.

 Este levantamento visa racionalizar a utilização do parque de imóveis do MAMAOT com vista a
identificar
 Prioritizar a utilização de imóveis próprios com vista a reduzir, quando possível, encargos

com rendas;
 Potenciar a utilização do espaço existente nos imóveis existentes através da concentração de

serviços com vista a eficiencializar a utilização de espaços, com benefícios na redução de
custos fixos;

 Promover a concentração de serviços do MAMAOT numa lógica geográfica, para os casos
em que sejam evidentes as sinergias, o que deverá permitir: (i) uma redução de custos para o
MAMAOT; (ii) o aumento da articulação entre os serviços prestados pelo MAMAOT; e (iii) por
último, maiores vantagens para os “clientes” dos serviços MAMAOT.

2. Reestruturação do MAMAOT
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3. Despesa consolidada

A – OE2012 vs Estimativa execução de 2011 vs OE 2011

A despesa total consolidada do MAMAOT para o ano de 2012 ascende
a 1 960,7 M€ distribuídos da seguinte forma:



3. Despesa consolidada

B – Subsector Estado

• Quando comparado o OE 2012 com OE 2011 verifica-se um decréscimo de
21,9% neste subsector, consequência da diminuição da despesa de
funcionamento e das despesas de investimento.

• Quando comparado OE 2012 face estimativa 2011 verifica-se igualmente
um decréscimo de 16,6% neste subsector. Decréscimo de 10,1% que
reflecte o impacto das medidas de contenção da despesa decorrentes da
reestruturação orgânica do Ministério.

• Na mesma linha de comparação, o valor do investimento previsto, em
Financiamento Nacional para 2012, quando comparado com a estimativa
da execução de 2011 apresenta, em termos de despesa pública, um
decréscimo de 29,0%, traduzindo uma diminuição de custos, agilização de
estruturas e aumento da eficácia das politicas agrícolas e ambientais.



3. Despesa consolidada

C – Serviços e Fundos Autónomos (SFA)

• Comparando a estimativa de execução de 2011 com o OE 2012 este sector
apresenta um decréscimo de 6,6% nos SFA, que reflecte a redução de
Financiamento Nacional em parte compensada por um acréscimo do
financiamento comunitário a este subsector, contribuindo para essa
diminuição as Administrações das Regiões Hidrográficas e as Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional, em consequência do plano de
reestruturação deste Ministério.

• A diminuição global só não é superior devido à Entidade Reguladora dos
Serviços e das Águas e Resíduos que apresenta um crescimento de 33,4%,
bem como o Fundo de Carbono cujo acréscimo ascende a 29,9%, sendo de
referir que são financiados exclusivamente por receitas próprias.



3. Despesa consolidada

D – Entidades Públicas Reclassificadas (EPRs)

• Pela primeira vez foram contabilizadas as EPR - Empresas Públicas
Reclassificadas , que representam 137,7 M€, e são constituídas pelas
Sociedades Polis e Tapada Nacional de Mafra

• De destacar que a origem do financiamento é essencialmente
comunitária representando cerca de 76% das dotações inscritas.
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4. Investimento

A – PRODER

• O montante inscrito de componente nacional é de cerca de 100 M€ e
pretende-se executar uma Despesa Pública de 638 M€;

• Esta dotação está em linha com a reprogramação em curso, permitirá
assegurar o cumprimento de todos os compromissos assumidos, e garantir-
se-á o cumprimento da regra N+2;

• O seu orçamento teve em conta todos os contextos de evolução da
componente de co-financiamento comunitário tendo ficado definido na
proposta de Lei do OE/2012 a possibilidade de reforço no montante de 50
M€ a par de outros reforços com origem no IVV (1M€) e no FPC (3M€).

Programa Designação
Receitas 
Gerais

FEADER
Despesa 
Pública

Descrição

PRODER PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE 59 317 376

Apoio ao investimento agrícola, agro-
industrial e florestal, investimento em 
regadio públ ico e privado, formação, 
inovação e serviços de aconselhamento.

PRODER GESTÃO SUSTENTÁVEL DO ESPAÇO RURAL 27 153 180

Manutenção da actividade agrícola, medidas 
agro-silvo-ambientais, intervenções 
territoriais integradas, florestação, recursos 
genéticos.

PRODER LEADER PDR 10 57 67 Apoios ao investimento em meio rural, 
dinamizado pelos Grupos de Acção Local.

PRODER ASSISTÊNCIA TÉCNICA PDR C (PRODER) 3 7 10
PRODER ASSISTENCIA TECNICA PDRC (PRODER) - GPP 1 5 6

100 538 638Subtotal



4. Investimento

B – Ambiente e Ordenamento do Território
Continuidade de medidas desenvolvidas em anos anteriores, em que se destacam:
Ambiente
• No domínio dos recursos hídricos, prevê-se a conclusão dos Planos de Gestão

de Bacia Hidrográfica e o Plano Nacional da Água, e a elaboração de planos
estratégicos de protecção e valorização dos grandes rios;

• Elaboração das cartas de risco e dos planos de gestão de riscos de inundações;
• Revisão e operacionalização do Programa Nacional para o Uso Eficiente da

Água;
• Elaboração de uma nova Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da

Biodiversidade;
• Implementação do Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR).

Ordenamento do território
• A Reabilitação Urbana como área de acção estratégica, em articulação com as

alterações legislativas ao nível do arrendamento, no sentido de dinamizar este
mercado;

• Execução selectiva dos Programas Polis Litoral dando prioridade a acções que
se prendem com questões de segurança e intervenções que visem a protecção
da orla costeira



4. Investimento

C – Mar

Privilegiaram-se as dotações referentes às medidas com apoios
comunitários, quer estas se insiram no PROMAR, (co-financiadas pelo FEP),
quer sejam medidas co-financiadas através do regulamento comunitário -
Reg. (CE) n.º 861/2006, de 22 de Maio, que apoia financeiramente a
execução da Política Comum das Pescas (PCP), nomeadamente o “Programa
Nacional de Recolha de Dados”.



4. Investimento

D – Alternativas de Investimento

No que respeita à reabilitação urbana poderá ser assumida a necessidade de
revisão dos programas existentes no sentido de substituição dos apoios a
fundo perdido por financiamentos reembolsáveis, alargando o leque de
beneficiários e reduzindo o esforço financeiro da Administração Central.

Essa revisão impõe-se por razões de restrições orçamentais e pelo limitado
alcance dos actuais RECRIA, REHABITA e RECRIPH.

Nessa linha vai a implementação da iniciativa JESSICA, em que o IHRU
participa em consórcio com a CGD.


