
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MEDIDA 10.2.1.2. 
INVESTIMENTOS NA 
TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS 

-EQUIPAMENTOS :  

CARNES: Picadora monobloco, Cutter, Prensa de 

Presunto desossado, máquina enchedora, Linha de 

Fumados, Linha de Salsichas Frescas; 

VINHO: Dispositivo de colheita de amostras, 

Refratómetro; Esmagador; Rotuladora, entre outros; 

HORTICULTURA: Tremonha de descarga de batata a 

granel, Drencher, Linha de corte de Hortícolas, Linha de 

Calibragem, entre outros; 

FRUTICULTURA: Máquina embaladora, Linha de 

calibragem, Sistema de desinfeção, Etiquetadora 

automática, Linha de Lavagem, Linha de embalamento, 

entre outros; 

 LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS: Tanque de 

armazenagem de leite, Cubas, Prensas, Marmita de 

Requeijão, Tanque de Refrigeração, Cisterna, entre 

outros; 

AZEITE: Lavador Azeite, Linha de enchimento 

automática p/garrafas de vidro e plástico, Sistema 

analisador de gordura/acidez, entre outros; 

CEREAIS: Secador Vertical, Sistema Completo de 

Secagem, Silo de Armazenagem, Linhas de Receção, 

Descascador, Linha de embalamento, entre outros; 

CONSTRUÇÕES EM BETÃO E ESTRUTURAS 

METÁLICAS/PRÉ-FABRICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo – Contribuir para o processo de modernização e 

capacitação das empresas de transformação e de comercialização 

de produtos agrícolas. 

Taxas de Apoio Não Reembolsável entre 35% e 45%; 

Candidaturas entre 10.000€ e 200.000€ de investimento; 

Esta medida oferece a possibilidade às empresas no ramo 

Agroalimentar de adquirir equipamentos e máquinas para 

capacitarem ou melhorar a sua atividade quer na tecnologia 

utilizada quer na capacidade absoluta ou horário. 

Por outro lado, permite financiamentos que visam dar inico à 

atividade de transformação e comercialização de produtos 

agrícolas.  

Sectores passiveis de financiamento: Azeite, Vinho, Horticultura, 

Fruticultura, Fruta de Longa Duração, Frutos Transformados, 

Pequenos Frutos, Fruta Confitada, Leite e Produtos Lácteos, 

Cereais, Ovos, Aves, Carnes e Cunicultura. 

Investimentos que contribuam para a melhoria energética das 

unidades agroindustriais também são passiveis de financiamento. 

Financiamentos específicos para Lagares e Adegas presentes nesta 

medida.  

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

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

Documentos Apoio à Candidatura: 

                    - Orientação Técnica Específica n.º 26/2016;  

Contactos úteis: 

                    - Telefone: 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 
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Anexo III 

10110 Abate de gado (produção de carne). 
10120 Abate de aves. 
10130 Fabricação de produtos à base de carne. 
10310 Preparação e conservação de batatas. 
10320 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas. * 
10391 Congelação de frutos e produtos hortícolas. 
10392 Secagem e desidratação de frutos e produtos hortícolas. 
10393 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada. 
10394 Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis. 
10395 Preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas por outros processos. 
10412 Produção de azeite. 
10510 Indústrias do leite e derivados. 
10612 Descasque, branqueamento e outros tratamentos do arroz. 
10810 Indústria do açúcar. 
10822 Fabricação de produtos de confeitaria. * 
10830 Indústria do café e do chá (só a torrefação da raiz da chicória). 
10840 Fabricação de condimentos e temperos.* 
10893 Fabricação de outros produtos alimentares diversos, N.E. * 
11021 Produção de vinhos comuns e licorosos. 
11022 Produção de vinhos espumantes e espumosos. 
11030 Fabricação de cidra e de outras bebidas fermentadas de frutos. 
11040 Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não destiladas. 
13105 Preparação e fiação de linho e outras fibras têxteis (só a preparação 
de linho até à fiação). 
 
*com as limitações da portaria nº 152/216 de 25 maio. 

 


