
 
 
 
Diversificação de Atividades na 
Exploração Agrícola e  
Bolsa Nacional de Terras

 
Sessão de Divulgação TAGUS2020 – Ribatejo Interior 



A nossa Visão 

Potenciar o máximo aproveitamento e utilização do 
território rural português 



O nosso Desafio  

Portugal tem pela frente o 
desafio de olhar para o 
território nacional como uma 
fonte de riqueza, que deve ser 
colocada ao serviço de um 
desenvolvimento sustentável, 
que aumente o potencial 
produtivo agroflorestal e que 
dinamize o mundo rural. 



Porquê a razão da Bolsa Nacional de Terras 
• Dificuldade de acesso à terra – entrave à entrada de 

novos agricultores no setor agroflorestal 

• 70% da superfície do Continente Português 
corresponde  a área agrícola e florestal 

• As explorações agrícolas ocupam  4,6 milhões de 
hectares – metade do território  

• A Superfície Agrícola Não Utilizada (SANU) das 
explorações corresponde a 100 mil ha 



Os Objetivos Estratégicos 

Facilitar o acesso à terra, indo ao encontro da procura existente, 
identificando, disponibilizando e promovendo a oferta de terras  

Estimular os proprietários, as entidades privadas e públicas 
para disponibilizarem as suas terras sem utilização 

Combater o abandono das terras e a desertificação do 
território rural, potenciando  o uso e a sua exploração 

Viabilizar a instalação de jovens agricultores, a fixação das 
populações e a criação de postos de trabalho 

Potenciar o conhecimento da Bolsa de terras e promover a sua 
ampla divulgação e utilização, e os seus resultados 



Princípios e funcionamento 



O Sistema de Informação (SiBT) 

http://bolsanacionaldeterras.pt/ 

http://bolsanacionaldeterras.pt/


Gestão Operacional 
16 Entidades Líder  

240 Entidades Gestoras 
Operacionais 

Uma rede de proximidade que apoia a 
disponibilização e o acesso às terras 
 

Aviso n.º 01/2016, de 31 de maio que prorroga o prazo até 
31/12/2016, para apresentação de candidaturas por parte 
das entidades líderes de parcerias já constituídas.  

Entidade Gestora Nacional 

A nossa Rede de Funcionamento 



Gestão Operacional (Entidades Líder) 



Os nossos Incentivos 



As nossas Metas 

Principal 
repositório de 

informação 
sobre terras 

rústicas 

Dinamizador do 
mercado 
fundiário 

rural 

Ferramenta de 
estímulo da 

atividade 
agrícola e 
florestal 

Instrumento de 
ordenamento do 

território e da 
estruturação 

fundiária 



Os nossos Resultados – Terras disponibilizadas 

16.445 ha 

SiBT : 31/08/2016 



Os nossos Resultados - Terras cedidas 

SiBT : 31/08/2016 

5.071 ha 

Taxa de cedência em área (ha) 



SiBT : 30/06/2016 

Terras no Distrito de Santarém 



Os Concursos de Terras do Estado 

• 1º Concursos: 25 terras e 730 ha - 161 Candidaturas  

• 2º Concurso: 18 terras e 220 ha – 63 Candidaturas 

• Os JA representam 55% dos candidatos às terras do 
Estado – critério de preferência 

• Cedência de 19 terras do Estado a 15 novos 
arrendatários - 67% Jovens Agricultores 

• Critério de Preferência nos Concursos 

• Dispensa de Pagamento de renda por 2 anos  



As nossas Parcerias Privadas 
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As nossas Parcerias Públicas 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.imobiliario.com.pt/2011/05/dgtf-coloca-39-imoveis-em-hasta-publica.html&ei=I7PvVNmgNMnnUoq3gJAC&bvm=bv.86956481,d.d24&psig=AFQjCNH5kSqfU0RuNRTC1aBLlDBoQXvJMw&ust=1425081364283591
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3sqhw5nNAhUCaxQKHf5wBPcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.portaldocidadao.pt%2Fweb%2Finstituto-de-gestao-financeira-e-equipamentos-da-justica%2Finstituto-de-gestao-financeira-e-equipamentos-da-justica&bvm=bv.124088155,d.d24&psig=AFQjCNHLQz6aJIjBttiCMgugtQ5sds5llg&ust=1465512903287788


Estabelecimento e Reforço de Parcerias 

Terras_AlfandegadaFe.mp4
BolsaSTirso.mp4
http://www.agrobio.pt/pt/index.php


Os nossos exemplos de sucesso 
A Câmara Municipal de Alfandega da Fé e a Cooperativa Agrícola local 
disponibilizaram 25 hectares de terrenos, que não estavam a ser 
utilizados, para Jovens Agricultores interessados em produzir cereja.  
O objetivo é aumentar a produção daquele fruto e ao mesmo tempo 
fixar mais gente na região. 

A Câmara Municipal de Santo Tirso está a criar uma Bolsa de Terras 
Municipal.  
Os proprietários que tenham os terrenos abandonados podem assim 
encontrar mais facilmente um arrendatário e rentabilizar o espaço. 
O projeto da autarquia já reuniu cerca de 15 hectares para arrendar. 

Divulgação da Bolsa Nacional de terras no Município do Sabugal, em 
foco no programa Portugal em Direto da RTP1, emitido em 11 de 
novembro. 

Terras_AlfandegadaFe.mp4
BolsaSTirso.mp4


Divulgação e Dinamização 

• Estimular os proprietários e as entidades privadas, 
quando não tenham capacidades ou condições em 
explorar as terras, de as ceder de forma voluntária  

• Visibilidade da BNT, através de ações de parceria, 
celebração de protocolos e envolvimento de outras 
entidades  

• Incorporar realidades, experiências e 
conhecimentos adquiridos por diversas entidades 
pela atuação territorial 



Canais de comunicação 

6.000 acessos em média 
ao site da Bolsa de terras 

5.010 seguidores da 
página Facebook 

3.850 subscritores da Nota 
Informativa 

http://bolsanacionaldeterras.pt/ 

http://bolsanacionaldeterras.pt/


Comunicação e Divulgação (material de apoio) 

Folheto 

Cartaz 



Comunicação e Divulgação (outros canais) 

Bolsadeterras_PortugalemDireto11112015.wmv


Formas de Atuação Atuais 
• Implementação da redução ou isenção do IMI 

rústico após reavaliação geral dos prédios, que 
estejam a ser utilizados ou disponibilizados BNT 

• Disponibilização de terras reconhecidas como sem 
dono conhecido e sem utilização – intervenção de 
defesa do interesse público 

• Criação de Grupo de Trabalho para produção de 
indicadores periódicos de preços e de  dinâmica do 
mercado fundiário rural 



Terras sem Dono Conhecido 
• Identificação do prédio sem dono conhecido – EG, 

DRAP´s, ICNF, GeOp´s, CM e JF 

• Publicitação do prédio identificado como sem dono 
conhecido – SiBT, Editais, Embaixadas 

• Disponibilização na BNT do prédio identificado como 
prédio sem dono conhecido – 3 anos  

• Reconhecimento e registo do prédio sem dono 
conhecido e Disponibilização na BNT – 15 anos 



Iniciativas Futuras 

Captação de investimento estrangeiro para 
aquisição de terras e criação de riqueza 

Troca de conhecimentos e experiência de trabalho 
com outras iniciativas do género – Espanha 

Internacionalização da Bolsa Nacional de terras e 
projetos comunitários 

Divulgação junto das comunidades portuguesas 
no estrangeiro – Embaixadas  



Objetivos Futuros 

Valorizar a atividade agrícola e florestal e o espaço 
rural  

Exploração do potencial económico da agricultura 
e incentivar o empreendedorismo rural 

Criar, em complemento da Bolsa de Terras, o 
Banco de Terras – Património Fundiário do Estado 

Criar Fundo de Mobilização de Terras - Receitas do 
arrendamento e venda do Banco de Terras 



A nossa Mensagem 

“Ter terra abandonada é um luxo a que o país não se 
pode prestar” 



Agora já conhece a Bolsa Nacional de Terras! 

Ajude a Divulgar! 

BT-info.wmv


                      
 
 

                    Muito obrigado 
 
Contactos 
www.bolsanacionaldeterras.pt  
bolsaterras@dgadr.pt  
 

 
Bolsa Nacional de Terras 

http://www.bolsanacionaldeterras.pt/
mailto:bolsaterras@dgadr.pt

