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Ficha de Apoio ao Beneficiário 

PDR2020 Programa de Desenvolvimento Rural 

Operação 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos Explorações Agrícola 

Objetivo 

Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores e 

contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. 

Beneficiários Pessoas Singulares ou Coletivas que exerçam atividade 
agrícola 

 
 

Taxa de Apoio (não 
reembolsável) 

50% - nos concelhos de Aljezur, Monchique, Vila do Bispo e 
nas freguesias de Bensafrim e Barão de S. João, 

Mexilhoeira Grande e Silves. 
 

40% - nas freguesias de Luz e Odiáxere, Alvor, União das 
freguesias de Alcantarilha e Pêra e União das freguesias de 

Algoz e Tunes. 

Montantes Mínimo  
e Máximo por 
Candidatura 

 
≥100€ e ≤40.000€ 

Limite máximo Ajudas 
2014/2020 

25.000€ 

 

 
 
 
 

Principais 
Elegibilidades 

Pequenas construções agrícolas e pecuárias; 
Máquinas; 

Equipamentos; 
Pequenas plantações plurianuais (vida útil superior a 2 anos); 

Equipamentos prevenção de roubos; 
Despesas Gerais (Eficiência energética e energias renováveis; software 

aplicacional; propriedade industrial; diagnósticos, estudos, planos, 
auditorias, projetos arquitetura). 

São elegíveis tratores agrícolas, outras máquinas automotrizes e alfaias, 
adquiridas em segunda mão, em condições a definir em OTE. 

 

 
Principais não 
Elegibilidades 

Investimentos de Substituição (exceto se esta substituição incluir a compra 
de equipamentos diferentes, quer na tecnologia utilizada, quer na capacidade 

absoluta ou horário); 
Animais; 

Aquisição de terrenos ou edifícios urbanos; 

Vedações (exceto para atividade pecuária). 
 

Critérios de Acesso  

▪ Encontrar-se legalmente constituído; 

▪ Terem volume de negócios ou de pagamentos diretos, cuja soma seja igual ou inferior 

a 100.000 euros, no ano anterior; 

▪ 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); 

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 
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