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Ficha de Apoio ao Beneficiário 

PDR2020 Programa de Desenvolvimento Rural 

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração 

Agrícola  

 

Objetivo 

Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de 

produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas criando novas fontes de 

rendimento e de emprego e contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do 

rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a ocupação do território e o reforço da 

economia rural. 

 
Beneficiários 

Pessoas Singulares ou Coletivas que exerçam atividade agrícola; 
Membros do Agregado Familiar das Pessoas Singulares anteriormente 

referidas 

Taxa de Apoio (não 
reembolsável) 

40% - sem criação de Postos de Trabalho 
 

50% - com criação liquida de Postos de Trabalho (UTA ≥ 1) 

Montantes Mínimo 
e Máximo por 
Candidatura 

≥10.000€ e ≤200.000€ 

Limite máximo 
Ajudas 2014/2020 150.000€ 

 

 
 
 

 
Principais 

Elegibilidades 

Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções; 
Construções; 

Equipamentos; 
Viaturas e outro material circulante, desde que comprovadamente 

indispensáveis à atividade objeto de financiamento; 
Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia associadas ao projeto; 

Software Aplicacional, propriedade industrial, planos de marketing e 
branding. 

 
 

Principais não 
Elegibilidades 

Custos de manutenção; 
Custos de manutenção decorrentes do uso normal das instalações; 

Investimentos de substituição;  
Aquisição de terras; 

Equipamentos em estado de uso; 
Trabalhos para a própria empresa; 

Unidades de Turismo: Equipamentos com taxa de depreciação 
superior a 25% (louças e objetos de vidro; elementos decorativos, 

roupas brancas e atoalhados). 

 

Critérios de Acesso  

▪ Encontrar-se legalmente constituído (CAE agrícola) e fazer prova da atividade agrícola; 

▪ Cumprir com as condições legais necessárias ao exercício da atividade, diretamente 

relacionadas com a natureza do investimento; 

▪ Ter a situação regularizada perante as finanças e a segurança social; 

▪ Possuir contabilidade organizada ou simplificada; 

▪ Ser titular da exploração agrícola e efetuar o respetivo registo no SIP – Sistema de 

Identificação Parcelar (parcelário agrícola) ou no caso dos membros do agregado 

familiar do titular da exploração, estarem legalmente autorizados a utilizar os meios de 

produção da exploração agrícola diretamente relacionados com a operação; 

▪ Possuir situação económica e financeira equilibrada, com uma autonomia financeira pré 

-projeto igual ou superior a 20 %, (ou no caso de não de não terrem exercido qualquer 
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atividade suportar com capitais próprios pelo menos 25% do custo total elegível do 

investimento total); 

▪ Apresentar viabilidade económica e financeira. 

CAES Enquadráveis  

▪ Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no 

espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques 

de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 

55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 

55201. 

▪ Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294. 

▪ Indústrias alimentares - Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de 

farinha (107), Indústria do cacau, do chocolate e dos produtos de confeitaria1 (1082), 

Fabricação de condimentos e temperos2 (10840), Fabricação de refeições e pratos pré-

cozinhados (1085), Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e.3 (10893); 

1 - Exceto a 1.ª transformação de frutos em frutos confitados (caldeados, cobertos ou 

cristalizados) (posição N.C. 20.06) ou resultantes de transformações ulteriores quando 

integradas com a 1.ª transformação. 

2 - Exceto vinagres de origem vínica quando integradas com a 1.ª transformação. 

3 - Exceto o tratamento, liofilização e conservação de ovos e ovoprodutos. 

▪ Indústria das Bebidas - Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas (1101), Fabricação 

de cerveja (11050), Fabricação de malte (11060), Fabricação de refrigerantes e de 

outras bebidas não alcoólicas, n.e. (11072); 

▪ Indústria Transformadoras - Fabricação de outras obras de madeira (16291), Fabricação 

de obras de cestaria e de espartaria (16292), Fabricação de outros produtos de cortiça 

(16295), Fabricação de briquetes e aglomerados de hulha e lenhite (19203), Fabricação 

de sabões, detergentes e glicerina (20411), Fabricação de perfumes, de cosméticos e de 

produtos de higiene (2042), Fabricação de óleos essenciais (2053), Olaria de barro 

(23411); 

 

▪ Comércio a Retalho - Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, com 

predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco (4711), Comércio a retalho 

de bebidas, em estabelecimentos especializados (4725), Comércio a retalho de produtos 

alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos especializados (47292), Outro 

comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e. 

(47293); 

▪ Alojamento, Restauração e Similares -  Colónias e Campos de Férias (55203), 

Restaurantes tipo tradicional (56101), Restaurantes típicos (56104), Estabelecimentos de 

bebidas (563); 

▪ Atividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e similares - Atividades veterinárias (75); 

▪ Atividades Artísticas, de Espetáculos e Recreativas - Outras Atividades Desportivas, n.e. 

(93192); 

▪ Outras Atividades de Serviços - Atividades de bem-estar físico (9604), Atividades dos 

serviços para animais de companhia (96092); 

▪ Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a 

agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024). 

Legislação de Enquadramento 

Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, Portaria n.º 249/2016 de 15 de setembro, Portaria n.º 238/2017 de 28 

de julho, Portaria n.º 46/2018 de 12 de fevereiro, Portaria nº214/2018 de 18 de julho, Portaria n.º 303/2018 

de 26 de novembro, Portaria nº 133/2019 de 18 de julho, Portaria nº 250/2019 08 de agosto e Portaria nº 

338/2019 de 30 de setembro. 

Esta informação não dispensa a consulta da legislação em vigor 

mailto:vicentina@vicentina.org

