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PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À SUBMISSÃO DE UMA CANDIDATURA AO PDR2020
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Criação do IB (Identificação do Beneficiário) junto do IFAP, I.P. e criação de registo no Balcão do Beneficiário
(BB) do PDR2020

No âmbito das candidaturas ao PDR2020, todos os procedimentos ocorrem em Balcão próprio, o Balcão do
Beneficiário, disponível em https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login

Assim, para todo o potencial beneficiário de um pedido de Apoio (PA) às medidas do PDR2020, o primeiro passo
será a criação de um registo no IFAP, I.P., para obter o NIFAP (número de identificação no IFAP), essencial para
todas as ajudas no âmbito do FEADER. https://www.ifap.pt/web/guest/ib-informacao

Após a obtenção do NIFAP, o beneficiário deverá efetuar o seu registo no Balcão do Beneficiário do PDR2020.

Com os dois registos completos e operacionais, o beneficiário está, agora, em condições de preencher e
submeter formulários de candidatura, resposta a esclarecimentos, pedidos de alteração de projetos aprovados e
demais interações que sejam necessárias entre a gestão do Programa e a entidade beneficiária.

Todos os avisos estão disponíveis quer no Balcão do Beneficiário quer do portal oficial do PDR2020 em
http://www.pdr-2020.pt/

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login
https://www.ifap.pt/web/guest/ib-informacao
http://www.pdr-2020.pt/
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O portal oficial do PDR2020 e o Balcão do Beneficiário PDR2020

É da responsabilidade do beneficiário, ou da entidade consultora por si contratada, a leitura atenta dos avisos e da
legislação de suporte de cada medida de investimento do PDR2020.

Os beneficiários deverão ainda ter particular atenção à Orientação Técnica Geral (OTG) N.º 9/2018, na sua versão
atualizada de 04/05/2020, relativa à submissão de candidaturas ao PDR2020, disponível em http://www.pdr-
2020.pt/O-PDR2020/Orientacoes-Tecnicas-Gerais

A partir do registo do beneficiário, todos os procedimentos correm de forma desmaterializada entre este e a
administração, uma vez que toda a documentação e demais evidências necessárias, serão carregadas no sistema
em ficheiros pdf, que ficarão disponíveis a qualquer momento aos diferentes utilizadores do mesmo.

Para a submissão de uma determinada candidatura, bastará ao beneficiário entrar na sua área reservada do BB e
selecionar a opção “Nova Candidatura”.

PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À SUBMISSÃO DE UMA CANDIDATURA AO PDR2020

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Orientacoes-Tecnicas-Gerais


APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES

Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



DEFINIÇÕES

• “Jovem Agricultor”, é o agricultor que, à data da apresentação da candidatura, tenha idade

compreendida entre os 18 e os 40 anos, inclusive, e se instale pela primeira vez numa exploração

agrícola.

• A primeira instalação corresponde à situação em que o jovem agricultor, na qualidade de responsável

pela exploração, assume formalmente a titularidade e a gestão direta da exploração agrícola, e

encontra-se inscrito na autoridade tributária com atividade agrícola e no organismo pagador enquanto

beneficiário.

• A primeira instalação pressupõe a gestão direta pelo titular da exploração agrícola (o Jovem Agricultor),

ou seja, implica o exercício efetivo da atividade agrícola na exploração e residência no País.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



BENEFICIÁRIOS

• Jovens Agricultores com idade compreendida entre os 18 e os 40 anos, inclusive, e que se instalam pela

primeira vez numa exploração agrícola a título individual;

• Pessoas coletivas que revistam a forma de sociedade por quotas e com a atividade agrícola no objeto

social, desde que os sócios gerentes que forem Jovens Agricultores, com idade compreendida entre os

18 e os 40 anos, inclusive, e se instalem pela primeira vez numa exploração agrícola, detenham a

maioria do capital social e individualmente uma participação superior a 25 % no capital social.

Constitui impedimento à aprovação da candidatura o exercício de atividade agrícola há mais de 2 (dois) anos

antes da apresentação de candidatura.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• Portaria n.º 328-C/2021, de 30 de dezembro de 2021 (Estabelece o regime de aplicação da 
operação 3.1.1 e 3.1.2 da Ação 3.1, «Jovens agricultores», do PDR 2020);

• OTE n.º 155/2021;

• Anúncios de Abertura.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 

• Titularidade da exploração agrícola

• Perenidade da operação pelo período de vínculo contratual

• Plano empresarial com a duração de cinco anos

• Investimento com valor igual ou superior a 25.000 €, por jovem agricultor, e inferior ou igual a
3.000.000 € por beneficiário (coerência técnica, económica e financeira);

• Não pode ajudas aos investimentos no setor agrícola (excepto vitis)

• Não pode ter recebido prémio à primeira instalação antes da data de apresentação da candidatura

• Não pode ter recebido quaisquer ajudas à produção ou à atividade agrícola no âmbito do pedido
único, exceto nos dois anos anteriores ao ano de apresentação da candidatura;

• Não pode estar inscrito na Autoridade Tributária há mais de 2anos.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES - DESTAQUES

• Investimento total elegível > € 25 000;

• Evidenciar viabilidade económica e financeira, medida através do valor atualizado
líquido (VAL);

• Cumprir as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos,
designadamente em matéria de licenciamento.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



DESPESAS ELEGÍVEIS (Operação 3.1.2)

• Preparação de terrenos;

• Edifícios e outras construções/adaptações diretamente ligados às atividades a desenvolver;

• Plantações plurianuais e instalação de pastagens permanentes;

• Instalação ou modernização de sistemas de rega;

• Aquisição de novas máquinas e equipamentos;

• Equipamentos que visem a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade;

• Despesas gerais.

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS (Operação 3.1.2)

• Bens em estado de uso, substituição de equipamentos ou trabalhos de reparação e de manutenção;

• Compra de terrenos, compra de prédios urbanos, animais;

• Compra e plantação de plantas anuais ou plurianuais com vida útil igual ou inferior a 2 anos;

• Trabalhos de reparação e manutenção e substituição de equipamentos.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



DESPESAS ELEGÍVEIS (Operação 3.1.1)

• 100 % do total do investimento elegível apurado no âmbito da ação 3.1.2, “Investimento de Jovens 

Agricultores na Exploração Agrícola”;

• 75 % do total do investimento elegível apurado no âmbito do regime de apoio à reestruturação e 

reconversão das vinhas (VITIS);

• 100 % dos investimentos materiais e imateriais, diretamente relacionados com a primeira instalação, 

quando sejam suportados exclusivamente pelo beneficiário (aquisição de prédios rústicos, terrenos e 

animais, destinados à atividade agrícola); 

• Até 2.000 euros relativos a formação (além da formação obrigatória).
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



TIPOS DE APOIO

• Operação 3.1.1

Prémio à primeira instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável num montante máximo que pode

ascender a 30 mil euros

• Operação 3.1.2

 Subvenção não reembolsável até ao limite de 500 mil euros de investimento elegível;

 Taxa de apoio máxima de 50% ou de 60% quando se trate de anúncios “Next Generation”.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



FORMA E LIMITES DO APOIO

Subvenção não reembolsável, limitada ao valor de 500 mil euros por candidatura.

NÍVEIS DE APOIO

Taxa base de 40%, podendo ascender ao máximo de 50% por aplicação das seguintes majorações:

• Zonas desfavorecidas de montanha - 10 p.p.

• Territórios vulneráveis - 10 p.p.

• Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras específicas, que não
as zonas de montanha - 5 p.p.

• Seguro de colheitas ou investimento em medidas de prevenção - 5 p.p.

Apoios Next Generation - Acresce 10 p.p tendo por referência a taxa máxima de apoio.
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



PRÉMIO À INSTALAÇÃO

• FORMA E MONTANTES DO APOIO

 O apoio consiste num prémio à instalação, sob a forma de subvenção não reembolsável;

 20 000 € por jovem agricultor

 Majoração de 5 000 € no caso de o investimento na exploração ser igual ou superior a 80 000 €, por jovem agricultor

 Majoração de 5 000 € no caso de o jovem agricultor se instalar em regime de exclusividade.

«Instalação em regime de exclusividade», significa a situação em que o jovem agricultor não tem outra ocupação regular no período

normal de trabalho, remunerada ou não, e obtém os seus rendimentos exclusivamente da atividade agrícola, sem prejuízo de auferir

apoios públicos e outros rendimentos que não decorram de atividade profissional.

• PAGAMENTO

O pagamento do prémio à instalação é efetuado da seguinte forma: 

 80 % do valor total do prémio, após a data de aceitação da concessão do apoio;

 20 % do valor total do prémio, após a verificação da realização dos investimentos e da boa execução do plano

empresarial.
15

APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



OBRIGAÇÕES 

• Manter as condições relativas à detenção do capital social por Jovem Agricultor durante o período 
de duração do plano empresarial;

• Cumprir o plano empresarial;

• Exercer a atividade agrícola na exploração pelo período mínimo de cinco anos a contar da data de 
aceitação da concessão do apoio;

• Possuir formação agrícola adequada ou, caso não a possua, adquirir formação a verificar até ao 
último pagamento;

• Assegurar o cumprimento da condição de exclusividade no prazo de doze meses a contar da data 
de aceitação da concessão do apoio e manter a respetiva condição durante todo o período de 
duração do plano empresarial
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APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)
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CONCURSOS ABERTOS

 Territórios Vulneráveis
 6.º Anúncio da Operação 3.1.2 
 12.º Anúncio da Operação 3.1.1
 OTE n.º 155/2021
 Aberto de 31 de Dezembro de 2021 a 11 de Março de 2022

 Territórios não Vulneráveis
 7.º Anúncio da operação 3.1.2
 13.º Anúncio da Operação 3.1.1
 OTE n.º 155/2021 
 Aberto de 31 de Dezembro de 2021 a 11 de Março de 2022

Com a apresentação de candidatura à Operação 3.1.2, o candidato a Jovem Agricultor está simultaneamente a

apresentar candidatura à Operação 3.1.1.

APOIO AOS JOVENS AGRICULTORES
Jovens Agricultores (Operação 3.1.1)

Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola (Operação 3.1.2)



APOIO À AGRICULTURA

Apoio ao investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)



APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)
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OBJETIVOS

• Reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas;

• Promover a expansão e a renovação da estrutura produtiva agroindustrial;

• Preservar e melhorar o ambiente.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, republicada pela Portaria n.º 91/2021, de 23 de abril;

• Outra documentação emitida pela AG PDR2020 (OTE`s, OTG´s, Normativo de análise).

BENEFICIÁRIOS

As pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola, na operação 3.2.1 «Investimento na

exploração agrícola».
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO

• Encontrarem -se legalmente constituídos;

• Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, diretamente relacionadas

com a natureza do investimento;

• Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;

• Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do

FEAGA,

• Deterem um sistema de contabilidade simplificada, nos termos da legislação em vigor;

• Serem titulares da exploração agrícola e efetuarem o respetivo registo no Sistema de Identificação

Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, republicada pela Portaria n.º 91/2021, de 23 de abril.

APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA OPERAÇÃO

• Custo total elegível, apurado em sede de análise, superior a 25.000 euros;

• Tenham início após a data de apresentação da candidatura;

• Assegurem, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital alheio;

• Evidenciem viabilidade económica e financeira;

• Apresentem coerência técnica, económica e financeira;

• Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos.

APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

• Candidatura apresentada por agrupamento ou organização de produtores reconhecidos no sector do

investimento ou por membros destas;

• Tipologias de investimento (melhoria de fertilidade ou da estrutura do solo,, tecnologias de precisão;

• investimentos que respondam a necessidades de natureza ambiental, métodos eficientes na utilização

da água;

• Localização dos investimentos, modos de produção;

• Nível de viabilidade económica do investimento.

APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)



DESPESAS ELEGÍVEIS

• Preparação de terrenos;

• Edifícios e outras construções/adaptações diretamente ligados às atividades a desenvolver;

• Plantações plurianuais e instalação de pastagens permanentes;

• Instalação ou modernização de sistemas de rega;

• Aquisição de novas máquinas e equipamentos;

• Equipamentos que visem a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade;

• Despesas gerais.

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

• Bens em estado de uso, substituição de equipamentos ou trabalhos de reparação e de manutenção;

• Compra de terrenos, compra de prédios urbanos, animais;

• Compra e plantação de plantas anuais ou plurianuais com vida útil igual ou inferior a 2 anos;

• Trabalhos de reparação e manutenção e substituição de equipamentos.
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APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)
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FORMA, NÍVEL E LIMITES DOS APOIOS

• Subvenção não reembolsável até ao limite de 500 mil euros de investimento elegível

 Reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos;

 Custos simplificados, sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários;

 Os níveis de apoio a conceder, por beneficiário, são os seguintes:

APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)
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CONCURSO ABERTO

 Operação 3.2.1 - Investimento na Exploração Agrícola | GERAL (27º Anúncio)

 OTE n.º 150/2021

 Aberto de 3 de Dezembro de 2021 a 3 de Março de 2022

APOIO À AGRICULTURA
Investimento na exploração agrícola (Operação 3.2.1)



APOIO À AGRICULTURA

Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas | LEADER (Operação 10.2.1.1)



APOIO À AGRICULTURA
Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas | LEADER (Operação 10.2.1.1)

Apoio à modernização e capacitação das empresas do setor agrícola tendo em vista a melhoria das condições

de vida, de trabalho e de produção dos agricultores.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, com as diferentes alterações introduzidas (Versão mais
recente: Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro);

 OTE;
 Normas de análise;
 Outra documentação emitida pela AG PDR2020;
 Manual de procedimentos de cada GAL.

Operação gerida pelos Grupos de Ação Local (GAL), consulte o GAL da área do seu investimento no Menu 

LEADER, do site do PDR2020.
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http://www.pdr-2020.pt/LEADER


CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS - DESTAQUES

• Titularidade da exploração agrícola – garantida até à data de aceitação do termo e com perenidade pelo
período de vínculo contratual. Podem ser proprietários ou deter a exploração sob outras formas
(Arrendamento, comodato, cedência, etc. desde que documentado);

• Volume de Negócios e/ou pagamentos diretos de valor igual ou inferior a 100.000 euros, no ano anterior ao
da apresentação da candidatura – A soma das duas parcelas não pode superar o limite referido.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES - DESTAQUES

• Custo total elegível – entre 100 e 50 000 €uros;

• Incidirem na área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL;

• Início após a data da apresentação da candidatura;

• Apresentarem coerência técnica.
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APOIO À AGRICULTURA
Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas | LEADER (Operação 10.2.1.1)



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS

• AP/OP - Candidatura apresentada por membro de agrupamento ou organização de produtores reconhecidos no 
sector do investimento;

• JA – Candidatura apresentada por jovem agricultor em primeira instalação;

• MFP - Candidatura com investimento em melhoramentos fundiários e plantações;

• PUE – Candidatura com investimento relacionado com proteção e utilização eficiente dos recursos; 

• PD - Montante de pagamentos diretos recebidos pelo beneficiário, no ano anterior ao da candidatura;

• AF/JER - Candidatura apresentada por pessoa singular ou coletiva reconhecida com o estatuto de agricultor familiar 
ou de jovem empresário rural;

• MPB - Exploração com certificação e sob controlo em modo de produção biológico – tem de estar certificada à data 
da submissão da candidatura;

• EDL - Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL - Este critério é de extrema relevância por ser 
diferente de GAL para GAL e ter, por norma, um peso relevante, face à coerência das Estratégias aprovadas.
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APOIO À AGRICULTURA
Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas | LEADER (Operação 10.2.1.1)



DESPESAS ELEGÍVEIS

• Preparação de terrenos e Plantações plurianuais;

• Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver;

• Sistemas de rega;

• Máquinas e equipamentos novos, incluindo equipamentos de prevenção contra roubos;

• Despesas gerais até 5 % do custo total elegível das restantes despesas.

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

• Bens em estado de uso, substituição de equipamentos ou trabalhos de reparação e de manutenção;

• Compra de terrenos, compra de prédios urbanos, ou compra de Animais e de plantas anuais;

• Direitos de produção agrícola.

FORMA, NÍVEL E LIMITE DO APOIO

• Subvenção não reembolsável;

• 50% do investimento total elegível (regiões menos desenvolvidas e nas zonas com condicionantes naturais ou 
outras específicas);

• 40% do investimento total elegível (outras regiões).
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APOIO À AGRICULTURA
Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas | LEADER (Operação 10.2.1.1)



APOIO À AGROINDÚSTRIA

Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)



APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)
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OBJETIVOS 

• Promover a expansão e a renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando a criação de 
valor, a inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a 
internacionalização do sector;

• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas 
ambientais e de higiene e segurança no trabalho

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

• Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, republicada pela Portaria n.º 91/2021, de 23 de abril;

• Outra documentação emitida pela AG PDR2020 (OTE`s, OTG´s, Normativo de análise).

BENEFICIÁRIOS

As pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas.
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO

• Encontrarem -se legalmente constituídos;

• Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, diretamente

relacionadas com a natureza do investimento;

• Terem a situação tributária e contributiva regularizada;

• Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do

FEAGA;

• Deterem um sistema de contabilidade organizada;

• Possuírem uma autonomia financeira (AF) pré -projeto igual ou superior a 20 %;

• Obrigarem -se a que o montante dos suprimentos ou empréstimos de sócios ou acionistas, que

contribuam para garantir o indicador referido na alínea anterior, seja integrado em capitais próprios, até

à data de aceitação da concessão do apoio.

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA OPERAÇÃO

• Incidam sobre a conservação, preparação e comercialização ou transformação de produtos agrícolas,

cujo produto final resultante seja um produto agrícola;

• Se enquadrem numa das seguintes dimensões de investimento:

 Investimento total elegível > 200 mil euros ≤ a 4 milhões de euros de investimento total;

 Investimento total elegível > 200 mil euros (matéria prima da própria exploração) ou OP.

• Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção agrícola, com a

devida demonstração na memória descritiva.

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

• Candidatura apresentada por AP/OP no sector do investimento;

• Eficiência energética ou energias renováveis;

• Intervenções relacionadas com processos de redimensionamento ou de cooperação empresarial;

• Criação de novos postos de trabalho;

• Comercialização e transformação de produtos DOP, IGP ou MPB;

• Inovação e qualidade;

• Localização dos investimentos.

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)



DESPESAS

ELEGÍVEIS
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APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)



DESPESAS NÃO 

ELEGÍVEIS
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APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)
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FORMA, NÍVEL E LIMITES DOS APOIOS

• Reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos;

• Custos simplificados, sob a forma de tabelas normalizadas de custos unitários.

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)
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CONCURSO ABERTO

 Operação 3.3.1 - Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas | GERAL (8º 
Anúncio)

 OTE n.º 148/2021

 Aberto de 19 de Novembro de 2021 a 21 de Fevereiro de 2022

APOIO À AGROINDÚSTRIA
Transformação e comercialização de produtos agrícolas (Operação 3.3.1)



APOIO À AGROINDÚSTRIA

Pequenos investimentos na transformação e comercialização | LEADER (Operação 10.2.1.2)



APOIO À AGROINDÚSTRIA
Pequenos investimentos na transformação e comercialização | LEADER (Operação 10.2.1.2)

Apoio à modernização e capacitação das empresas do setor agrícola tendo em vista a melhoria das condições de vida,

de trabalho e de produção dos agricultores.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, com as diferentes alterações introduzidas (Versão mais
recente: Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro);

 OTE;
 Normas de análise;
 Outra documentação emitida pela AG PDR2020;
 Manual de procedimentos de cada GAL.

Operação gerida pelos Grupos de Ação Local (GAL), consulte o GAL da área do seu investimento no Menu LEADER, do 

site do PDR2020.
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http://www.pdr-2020.pt/LEADER


CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS - DESTAQUES
• Situação económica e financeira equilibrada, com uma autonomia financeira (AF) pré-projeto igual ou superior a

20% – O critério é aferido com os dados do último exercício validado, anterior ao ano da apresentação da
candidatura (apresentado junto da AT). Caso seja necessário, poderá ser apresentado um Balanço Intercalar mais
recente, certificado por um ROC, tendo em vista o cumprimento deste critério, sempre com data anterior à data de
apresentação da candidatura;

• Os suprimentos ou empréstimos de sócios ou acionistas, que contribuam para garantir o indicador referido na alínea
anterior, terá de ser integrado em capitais próprios, até à data de aceitação da concessão do apoio;

• Candidatos que até à data de apresentação da candidatura não tenham desenvolvido qualquer atividade ou que
detenham um regime de contabilidade simplificada, têm de suportar com capitais próprios pelo menos 25 % do
custo total elegível do investimento.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES - DESTAQUES
• Custo total elegível - entre 10 000 euros e 200 000 euros;
• Incidirem na área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL;
• Início após a data da apresentação da candidatura;
• Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção agrícola;
• Evidenciem viabilidade económica e financeira, medida atra.vés do Valor Acrescentado Liquido (VAL)
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APOIO À AGROINDÚSTRIA
Pequenos investimentos na transformação e comercialização | LEADER (Operação 10.2.1.2)



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS

• AP/OP - Candidatura apresentada por agrupamento ou organização de produtores reconhecidos no 

sector do investimento;

• PT – Criação líquida de postos de trabalho;

• TIR - Criação de valor económico;

• AF/JER - Candidatura apresentada por pessoa singular ou coletiva reconhecida com o estatuto de 

agricultor familiar ou de jovem empresário rural;

• MPB - Exploração com certificação e sob controlo em modo de produção biológico – tem de estar 

certificada à data da submissão da candidatura;

• EDL - Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL - Este critério é de extrema 

relevância por ser diferente de GAL para GAL e ter, por norma, um peso relevante, face à coerência das 

Estratégias aprovadas.
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APOIO À AGROINDÚSTRIA
Pequenos investimentos na transformação e comercialização | LEADER (Operação 10.2.1.2)



DESPESAS ELEGÍVEIS

• Edifícios e outras construções/adaptações diretamente ligados às atividades a desenvolver;
• Compra ou locação de novas máquinas e equipamentos;
• Automatização de equipamentos já existentes na unidade;
• Equipamentos não diretamente produtivos, nomeadamente equipamentos destinados à valorização 

energética;
• Despesas gerais até 5 % do custo total elegível das restantes despesas.

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS
• Bens em estado de uso, substituição de equipamentos ou trabalhos de reparação e de manutenção;
• Compra de terrenos, compra de prédios urbanos;
• Despesas em instalações/equipamentos financiadas através de contratos de locação financeira ou ALD.

FORMA, NÍVEL E LIMITE DO APOIO
• Subvenção não reembolsável;
• 50% do investimento total elegível (regiões menos desenvolvidas e nas zonas com condicionantes naturais ou 

outras específicas);
• 40% do investimento total elegível (outras regiões).
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APOIO À AGROINDÚSTRIA
Pequenos investimentos na transformação e comercialização | LEADER (Operação 10.2.1.2)



INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por IF (Operação 3.1.3)

Investimento nas explorações agrícolas apoiado por um IF (Operação 3.2.3 )

Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas apoiado por um IF (Operação 3.3.3)



INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OBJETIVO

Financiamento do investimento nas explorações agrícolas e nas unidades agroindustriais 

DESTINATÁRIOS

Empresas do setor agrícola e agroalimentar, incluindo jovens agricultores

ENQUADRAMENTO NO PDR2020

 Operação 3.1.3. «Investimento nas explorações agrícolas por jovens agricultores apoiado por 
um instrumento financeiro»

 Operação 3.2.3. «Investimento nas explorações agrícolas apoiado por um instrumento 
financeiro»

 Operação 3.3.3. «Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas 
apoiado por um instrumento financeiro»



INSTRUMENTOS FINANCEIROS

PRODUTO

 Garantia de carteira de crédito (plafonada);

 Taxa de garantia: 70% por empréstimo;

 Garantia máxima da carteira: 15% a 25% por carteira;

 Montante global de carteira: 300 Milhões;

 Custo da garantia 0%;

 Este instrumento permite o acesso ao crédito bancário em condições mais favoráveis nomeadamente 
maturidades mais longas, que podem ir até 15 anos, períodos de carência alargados e taxas de juro 
reduzidas, face às taxas normalmente praticadas.



• Os IF podem ser combinadas com candidaturas previamente aprovadas no âmbito do PDR2020.

No caso de cumulação, a intensidade do apoio varia de acordo com os critérios de majoração
estabelecidos no Anexo II do Regulamento (UE) n. °1305/2013, nunca podendo ultrapassar 90% do
montante do investimento elegível.

• Os IF poderão ainda financiar, até 30 de junho de 2022, apenas Fundo de Maneio (isto é, que não esteja
ligado ao investimento), até 200.000 euros, aos beneficiários cuja atividade tenha sido afetada pela
pandemia COVID-19.

• As Declarações da AG PDR2020/IFAP constituem um dos elementos processuais da candidatura a
apresentar junto da instituição financeira, sendo junto dessas instituições que são instruídos os
processos de candidatura.

 Banco BPI, S.A.

 Banco SANTANDER TOTTA, S.A.

 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

 Caixa Geral de Depósitos, SA.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESTINATÁRIO FINAL

• Jovens Agricultores, que não exercem atividade agrícola há mais de cinco anos, com idade

compreendida entre os 18 e os 40 anos inclusive, que se instalem pela primeira vez numa exploração

agrícola;

• Pessoas coletivas que revistam a forma de sociedade por quotas e com a atividade agrícola no objeto

social, desde que os sócios gerentes que reúnam a condição atrás referida detenham a maioria do

capital social e individualmente uma participação superior a 25 % no capital social.

Em qualquer um dos casos, devem enquadrar-se na categoria de micro ou pequena empresa de acordo

com a Recomendação da Comissão Nº361/2003/CE.
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Operação 3.1.3. - Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



A Declaração a ser emitida pela AG PDR2020/IFAP, inclui informação comprovativa relativa aos seguintes elementos:

• De Formação Adequada do(s) Jovem(ns);

• Da inscrição no organismo pagador enquanto beneficiário com o nº NIFAP que se identifica;

• Da situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do FEAGA, ou
constituiu garantia a favor do IFAP, I. P.;

• De que não foi condenado em processo-crime por factos que envolvam disponibilidades financeiras no âmbito do
FEADER e do FEAGA;

• Da data de Início de Atividade.

No caso de existência de acumulação com uma candidatura do PDR2020 previamente aprovada, a Declaração da AG
PDR2020/IFAP inclui a informação da candidatura do PDR2020, valor do investimento elegível validado, montante de apoio,
bem como a intensidade máxima de apoio permitida.

No caso de se destinar a solicitar empréstimo de Fundo de Maneio COVID-19, a declaração também contempla esta
informação.

Caso não exista a atividade aberta, o beneficiário deve apresentar a declaração de início de atividade junto da instituição
bancária até à data da concessão do empréstimo. 50

Operação 3.1.3. - Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESPESAS ELEGÍVEIS

• Investimentos tangíveis e intangíveis, para melhorar o desempenho geral e a sustentabilidade da exploração agrícola;

• Fundo de Maneio até 200 mil euros, ou até 30% do montante total da despesa elegível do investimento (o maior dos

dois), desde que também o investimento do destinatário final seja apoiado pelo instrumento financeiro;

• Aquisição de terrenos nos termos do art.º 4 do Regulamento delegado 480/2014 e de animais de raça autóctone;

• Aos jovens agricultores que beneficiam de uma ajuda ao arranque da atividade pode ser concedido um apoio aos

investimentos, por um período máximo de 24 meses a contar da data da instalação, destinados a dar cumprimento às

normas da UE aplicáveis à produção agrícola, incluindo a segurança no trabalho;

• Aquisição de equipamentos em segunda mão e equipamentos de substituição;

• Aquisição em leasing (apenas locação financeira).

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

• Custos financeiros, tais como o refinanciamento de juros, os prémios de seguro e as despesas gerais;

• A compra de direitos de produção agrícola, de direitos ao pagamento, a compra de animais, com exceção das raças

autóctones, e de plantas anuais e sua plantação.
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Operação 3.1.3. - Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por um IF
INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESTINATÁRIO FINAL
Pessoas individuais ou coletivas envolvidas em atividades agrícolas, incluindo agricultores e grupos de agricultores, 
cooperativas agrícolas e pecuárias e organizações de produtores.

A Declaração a ser emitida pela AG PDR2020/IFAP inclui informação comprovativa relativa aos seguintes elementos:

• Da inscrição no organismo pagador enquanto beneficiário com o nº NIFAP que se identifica;

• Da situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do FEAGA, ou 
constituiu garantia a favor do IFAP, I. P.;

• De que não foi condenado em processo-crime por factos que envolvam disponibilidades financeiras no âmbito do 
FEADER e do FEAGA.

No caso de existência de acumulação com uma candidatura do PDR2020 previamente aprovada, a Declaração da AG 
PDR2020/IFAP inclui a informação da candidatura do PDR2020, valor do investimento elegível validado, montante de 
apoio, bem como a intensidade máxima de apoio permitida.

A Declaração no caso de se destinar a solicitar empréstimo de Fundo de Maneio COVID-19 também contempla esta 
informação.
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Operação 3.2.3. - Investimento nas explorações agrícolas apoiado por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESPESAS ELEGÍVEIS
• Investimentos tangíveis e intangíveis, para melhorar o desempenho geral e a sustentabilidade da exploração 

agrícola;
• Fundo de Maneio até EUR 200.000, ou até 30% do montante total da despesa elegível do investimento (o maior 

dos dois) , desde que também o investimento do destinatário final seja apoiado pelo instrumento financeiro;
• Aquisição de terrenos, exclusivamente quando se trata de operações de emparcelamento, nos termos do art.º 4 

do Regulamento delegado 480/2014;
• Quando a regulamentação imponha novas exigências aos agricultores, pode ser concedido apoio aos 

investimentos efetuados para dar cumprimento a essas exigências por um período máximo de doze meses a 
contar da data em que passem a ser obrigatórias para as explorações agrícolas, nomeadamente, a aplicação da 
Diretiva Nitratos, associada à designação de novas zonas vulneráveis, ao seu alargamento ou à alteração do 
plano de ação;

• Aquisição de equipamentos em segunda mão e equipamentos de substituição;
• Aquisição em leasing (apenas locação financeira).

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

• Custos financeiros, tais como o refinanciamento de juros, os prémios de seguro e as despesas gerais;

• A compra de direitos de produção agrícola, de direitos ao pagamento, a compra de animais e de plantas anuais e 

sua plantação.

Operação 3.2.3. - Investimento nas explorações agrícolas apoiado por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESTINATÁRIO FINAL

Pessoas singulares ou coletivas, legalmente constituídas à data de apresentação da candidatura, envolvidas na
transformação e comercialização de produtos agrícolas cobertos pelo Anexo I do Tratado de Funcionamento da
União Europeia, exceto produtos da pesca.

A Declaração a ser emitida pela AG PDR2020/IFAP inclui informação comprovativa relativa aos seguintes elementos:

• Da inscrição no organismo pagador enquanto beneficiário com o nº NIFAP que se identifica;

• Da situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do FEAGA, ou 
constituiu garantia a favor do IFAP, I. P.;

• De que não foi condenado em processo-crime por factos que envolvam disponibilidades financeiras no âmbito 
do FEADER e do FEAGA.

No caso de existência de acumulação com uma candidatura do PDR2020 previamente aprovada, a Declaração da AG 
PDR2020/IFAP inclui a informação da candidatura do PDR2020, valor do investimento elegível validado, montante de 
apoio, bem como a intensidade máxima de apoio permitida.

A Declaração no caso de se destinar a solicitar empréstimo de Fundo de Maneio COVID-19 também contempla esta 
informação.
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Operação 3.3.3. - Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas apoiado 
por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



DESPESAS ELEGÍVEIS

• Investimentos tangíveis e intangíveis transformações e comercialização de produtos agrícolas cobertos pelo
Anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia, exceto produtos da pesca;

• Fundo de Maneio até EUR 200.000, ou até 30% do montante total da despesa elegível do investimento (o
maior dos dois) desde que também o investimento do destinatário final seja apoiado pelo instrumento
financeiro;

• Aquisição de equipamentos em segunda mão e equipamentos de substituição;

• Aquisição em leasing (apenas locação financeira).

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

Custos financeiros, tais como o refinanciamento de juros, os prémios de seguro e as despesas gerais.
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Operação 3.3.3. - Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas apoiado 
por um IF

INSTRUMENTOS FINANCEIROS



 http://www.pdr-2020.pt/

 http://www.pdr-2020.pt/FAQ

 Direções Regionais de Agricultura e Pescas

 Grupos de Ação Local
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ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS?

http://www.pdr-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/FAQ


www.pdr-2020.pt

MUITO OBRIGADO.

http://www.pdr-2020.pt/

