
 

Avaliação Prévia de Impacto de Género  

1 – Identificação da iniciativa 

Projeto de Lei que cria o Banco Nacional de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras 

 

 2 – Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

A iniciativa visa a criação do Banco de Terras, constituído pela totalidade dos prédios exclusiva-

mente ou predominantemente rústicos com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal do domínio 

privado do Estado e dos institutos públicos, bem como aqueles que venham a ser identificados 

como não tendo dono conhecido, articulando-se as soluções da presente iniciativa com as medi-

das de reforma cadastral no terreno e adotadas sucessivamente desde 2017, bem como do Fundo 

de Mobilização de Terras, que será o instrumento financeiro de gestão do Banco de Terras. 

O intuito principal destes dois mecanismos é o rejuvenescimento e a profissionalização da popu-

lação ativa do setor agrícola, silvopastoril e florestal. Nesse sentido, a presente lei estabelece, 

desde já, critérios de prioridade e seriação na atribuição de terras para arrendamento em relação 

às categorias de pessoas determinantes para o sucesso destes territórios, atendendo, nomeada-

mente, ao estatuto de jovem agricultor, à realidade de proprietários confinantes que careçam de 

aumento de área para viabilizar as suas explorações, à possibilidade de abrir uma forma de apoio 

à população desempregada e, ainda, à titularidade de formação adequada ao exercício da ativi-

dade, realidade que tem vindo a ser objeto de significativo investimento nos últimos anos.  

Associado a este propósito, opera-se ainda uma redinamização da Bolsa de Terras, que mantém 

o seu carácter voluntário, mas que passa a beneficiar de uma inserção num sistema mais ambici-

oso de reorganização da realidade fundiária rural e florestal, assegurando a mobilização do po-

tencial que esta figura ainda tem por realizar. 

 

3 – A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

Sim 
 

Não 
 

. 

 

4 – Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores 
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo 

1 Direitos:   
1.1 O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos das mulheres ou 

dos homens de forma direta ou indireta?   X  X  

 

2 Acesso:   
2.1 O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da lei 

é igual?  X   X  
Os dados relativos ao tecido empresarial agrícola revelam uma maior masculinização do setor, pelo que incidindo sobre esse 

universo potencial, o projeto de lei tenderá a verificar uma maior número de homens.  

 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem de igual modo? X    X  

 

3 Recursos:   
3.1 Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, finan-

ceiros, informação) necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 

X      



 

3.2 A lei promove uma distribuição igual de recursos entre homens e mu-

lheres?  X     
Os dados relativos ao tecido empresarial agrícola revelam uma maior masculinização do setor, pelo que incidindo sobre esse 

universo potencial, o projeto de lei tenderá a verificar uma maior número de homens.  

 

4 Normas e Valores:   
4.1 Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de género, bem como as 

normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e mulheres de 

forma diferente? 
 X     

 

 

4.2 Os estereótipos e certos valores serão uma barreira para mulheres ou 

homens quando tentarem maximizar os benefícios que lhes são con-

cedidos pela lei? 

X      

Os dados relativos ao tecido empresarial agrícola revelam uma maior masculinização do setor, pelo que incidindo sobre esse 

universo potencial, o projeto de lei tenderá a verificar uma maior número de homens, na ausência de medidas corretivas.  

 

 

5- Conclusão 

A iniciativa legislativa em presença tem um impacto de género neutro, não introduzindo modifi-

cação num setor que conhece níveis de masculinização mais elevados. 


