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Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola. Podem igualmente ser beneficíarios os membros 
do agregado familiar das pessoas singulares ainda que não 
exerçam atividade agrÍcola.

Beneficiários

Objetivos e 
Prioridades

10.2.1.3 Diversificação de 
atividades na exploração 
agrícola

PDR 2020

 Estimular o desenvolvimento, nas 
explorações agrícolas, de atividades 
que não sejam de produção, 
transformação e comercialização de 
produtos agrícolas previstos no Anexo I 
do Tratado de Funcionamento da 
União Europeia (TFUE);




 Atividades económicas identificadas 
no ponto Ponto 2 do Aviso de 
Abertura.

Atividades



Concursos e Deadlines
Ver Aviso de Abertura em anexo.
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Taxa de 
Financiamento
Até 50% de incentivo não reembolsável.

Limites de 
investimento

Minimo: 10.000€;


Máximo: 200.000€.

Despesas Elegíveis 
a.

b. 

c. 

d.

e. 

f. 

e. 

 Elaboração de estudos e projetos de arquitetura e 
de engenharia associados ao investimento, desde que 
realizadas até seis meses antes da data de 
apresentação da candidatura, até ao limite de 5% da 
despesa total aprovada da operação. (Define-se o 
limite de 1,5% para a elaboração da candidatura e de 
1,5% para o acompanhamento);


Software aplicacional, propriedade industrial, 
planos de marketing e branding;


 Construções;


Aquisição de equipamento;  


Aquisição de viaturas e outro material circulante 
indispensáveis à atividade objeto de financiamento; 


Outro tipo de despesas associadas a investimentos 
intangíveis indispensáveis à prossecução dos 
objetivos do projeto.




Beneficiação, adaptação ou recuperação de 
construções; 


Critérios de Valorização 



a.

b.

c.

d.

 Criação líquida de postos de trabalho; 


 Taxa Interna de Rentabilidade; 


 Estatuto de Agricultura Familiar ou Jovem 
Empresário Rural; 


 Objetivos da Estratégia de Desenvolvimento 
Local identificados pela Grupo de Ação Local. 




