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Pessoas, em nome individual ou coletivo, que se 
dediquemà produção primária de produtos agrícolas.

Beneficiários

Objetivos e 
Prioridades

Setores elegíveis

4.1 - Investimento nas Explorações 
Agrícolas

AÇORES 2020

• Melhorar o desempenho técnico, económico e 

ambiental das explorações visando o


aumento da sua competitividade;


• Contribuir para a diversificação da produção;


• Aumentar a produção de alimentos de qualidade;


• Contribuir para o rejuvenescimento dos ativos do 

setor como alavanca para o combate ao


desemprego, incentivando os jovens a permanecer 

nas zonas rurais e criando emprego.

• Produção animal: bovinicultura, suinicultura, 

equinicultura, ovinicultura, caprinicultura, avicultura, 

cunicultura, apicultura, helicicultura e lombricultura;


• Produção vegetal: horticultura, fruticultura, 

floricultura, viticultura, batata-semente, beterraba e 

chá;


• Produção de cogumelos.



Taxa de 
Financiamento
A taxa de financiamento, varia entre 50% e 

75%,  consoante  o tipo de investimento.


Tipologia das 
Operações
• Micro projetos: investimento proposto (sem IVA) 
igual ou superior a 3.000,00 € e igual ouinferior a 
25.000,00 €;


• Pequenos projetos: investimento proposto (sem IVA) 
seja superior a 25.000,00 € e igual ou inferior a 
100.000,00 €;


• Outros projetos: investimento proposto (sem IVA) 
superior a 100.000,00 €.

Despesas Elegíveis
a)

b) 

c) 

d)

e) 

f) 

 Construção, aquisição ou melhoramento de bens 
imóveis;


Compra ou locação-compra (leasing) de máquinas 
e equipamentos;


Renovação e instalação de culturas plurianuais;


Despesas gerais, nomeadamente as despesas com 
honorários de arquitetos, engenheiros e consultores, 
incluindo os estudos de viabilidade;


 Aquisição ou atualização de programas 
informáticos, diretamente relacionados com a 
atividade, aquisição de patentes e licenças;


 Aquisição de prédios rústicos, elegíveis até ao 
montante de 10% do custo total elegível;

a)

b) 

c) 

d)

e) 

f) 

 Rejuvenescimento Agrícola;


QualificaçãoProfissional dopromotor;


Setor deatividade;


 Qualidade daprodução;


Sustentabilidadeambiental


 Criação deEmprego

Critérios de 
Valorização

Concursos e Deadlines
Até 30 de setembro de 2022
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