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Modalidade Cadeias Curtas: Pessoas singulares ou coletivas que 
exerçam atividade agrícola; 

Modalidade Mercados Locais: Associações, Parcerias, Autarquias 
Locais e Grupos de Ação Local.

Beneficiários

Objetivos e 
Prioridades

10.2.1.4 Cadeias Curtas e 
Mercados Locais

PDR 2020

 Promover o contacto direto entre o produtor e 
o consumidor, contribuindo para o 
escoamento da produção local, a preservação 
dos produtos e especialidades locais, a 
diminuição do desperdício alimentar, a 
melhoria da dieta alimentar através do acesso 
a produtos da época, frescos e de qualidade, 
bem como fomentando a confiança entre 
produtor e consumidor

 Incentivar práticas culturais menos intensivas 
e ambientalmente sustentáveis, contribuindo 
para a diminuição da emissão de gases efeito 
de estufa através da redução de custos de 
armazenamento, refrigeração e transporte 
dos produtos até aos centros de distribuição



Concursos e Deadlines
Ver Aviso de Abertura em anexo.
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Taxa de 
Financiamento
Investimento material: 50% de incentivo não 
reembolsável;

Investimento imaterial: 80% de incentivo não 
reembolsável.

Limites de 
investimento

Cadeias Curtas 


Minimo: 500€;


Máximo: 50.000€.

Despesas Elegíveis 

a.

b. 

c. 

d.

e. 

f. 

 Armazenamento, transporte e aquisição de 
pequenas estruturas de venda;


Ações de sensibilização e educação para 
consumidores;


 Deslocações dos produtores aos mercados lcais,  
entregas em pontos especificos e a clientes finais e 
aquisições de serviços associadas;


Adaptação e apetrechamento de infraestruturas 
existentes; 


Ações de promoção e sensibilização para a 
comercialização de próximidade junto de núcleos 
urbanos que permitam escoar e valorizar a produção 
local. 





Desenvolvimento de plataformas eletrónicas;


Critérios de Valorização



a.

b.

c.

d.

 Candidatura apresentada por Jovem Agricultor; 


 Modo de Produção Biológica; 


 Estatuto de Agricultura Familiar; 


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



Mercados Locais


Minimo: 5.000€;


Máximo: 200.000€.


