
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MEDIDA 10.2.1.3. 
DIVERSIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADES NA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 AGROTURISMO 

TURISMO RURAL 

PARQUE DE CAMPISMO E 

CARAVANISMO 

FABRICAÇÃO DE PADARIA E OUTROS À 

BASE DE FARINHA 

FABRICAÇÃO DE CONDIMENTOS E 

TEMPEROS 

RESTAURANTES TIPO TRADICIONAL 

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

DESTILADAS 

 

FABRICAÇÃO DE CERVEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a 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.  

Taxas de Apoio Não Reembolsável entre 40% e 50%; 

Candidaturas entre 10.000€ e 200.000€ de investimento; 

Esta medida permite aos agricultores, que façam prova da sua 

atividade agrícola, a realização em investimentos no desenvolvimento 

de outra atividade dentro da sua exploração. Pretende-se que com 

esta diversificação da sua atividade aumente os seus rendimentos.  

Esta medida também se enquadra para agricultores que já tenham 

outras atividades e que pretendam realizar investimentos para 

aumentar a rentabilidade dessas atividades.  

Sectores passiveis de Financiamento: Turismo, Indústrias Alimentares, 

Serviços de Recreação e Lazer, Indústria de Bebidas, Comércio a 

Retalho, Indústrias Transformadoras, Restauração e Similares, entre 

outros. 

NOTA: Todas as candidaturas apresentadas devem apresentar estudos 

de viabilidade económico demonstrando que existe retorno financeiro 

com os investimentos a realizar.  

Sites Úteis: - https://www.galadererural.org/adere-2020 

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

Documentos Apoio à Candidatura: 

                    - Orientação Técnica Específica n.º 29/2016; 

Contactos úteis: 

                   Contacto Telefónico: 282 680 120 

                    - Artur Mourinho: artur.mourinho@vicentina.org 

                    - Carlos Albano: carlos.albano@vicentina.org 

                    - Associação Vicentina- Geral: vicentina@vicentina.org 

Últimos Concursos do PDR2020 

https://www.galadererural.org/adere-2020
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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). 

 


