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Enquadramento legal 

Portaria n.º 118/2018, de 30 de Abril. 

 

Beneficiários  

 Jovens agricultores em primeira instalação  

 Pessoas coletivas que revistam a forma de sociedade por quotas e com atividade agrícola no 
objeto social, desde que sócios gerentes sejam jovens agricultores, detenham a maioria do 
capital e individualmente uma participação superior a 25% do capital social 

 

Tipologia das intervenções a apoiar  

Investimentos em explorações agrícolas para a produção de produtos agrícolas cujos montantes 

totais sejam superiores a 25.000€; 

 

Objetivos  

 Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a 

capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas; 

 Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as 

normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

 

Principais condições de acesso 

 Encontrarem -se legalmente constituídos; 

 Enquadrar-se na categoria de micro ou pequenas empresas; 

 Adquirir a titularidade da exploração agrícola e efetuar o respetivo registo no Sistema de 

Identificação Parcelar; 

 Estar inscritos na autoridade tributária com atividade agrícola, até à data da aceitação de 

concessão do apoio;   

 Estar inscrito no organismo pagador enquanto beneficiário (IFAP);  

 Apresentar um plano empresarial com a duração de 5 anos, que apresente coerência 
técnica, económica e financeira. 

 

Despesas elegíveis 

1) Construção e melhoramento de bens imóveis, designadamente: 

 Preparação de terrenos (em condições especificas a verificar); 

 Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver (em 
condições especificas a verificar); 

 Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento (em 
condições especificas a verificar); 

 Plantações plurianuais; 
 

MEDIDA 3 - VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

Ação 3.1.2 – INVESTIMENTOS DE JOVENS AGRICULTORES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

Aviso Nº 02 / Ação 3.1.2 / 2018 
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 Instalação de pastagens permanentes, nomeadamente operações de regularização e 
preparação do solo, desmatação e consolidação do terreno; 

 Instalação ou modernização de sistemas de rega, nomeadamente captação, condução e 
distribuição de água, desde que promovam o uso eficiente da água e sistemas de 
monitorização. Para investimentos em sistemas de rega é obrigatória a existência ou 
instalação de contadores de medição de consumo de água; 

 Despesas de consolidação durante o período de execução da operação; 
 

2) Compra ou locação-compra (se for exercida a opção de compra e a duração do contrato for 

compatível com os prazos aceites) de novas máquinas e equipamentos, designadamente: 

 Máquinas  e  equipamentos  novos,  incluindo  equipamentos informáticos; 

 Equipamentos de transporte interno e de movimentação de cargas; 

 Caixas e paletes com duração de vida superior a um ano, na condição de se tratar de uma 
primeira aquisição ou de uma aquisição suplementar proporcional ao aumento de 
capacidade projetada; 

 Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade. 
 

3) Despesas gerais, nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, 

software aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e 

branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura, engenharia 

associados aos investimentos, até 5 % do custo total elegível aprovado das restantes despesas. 

Limite à elegibilidade: As despesas de elaboração e acompanhamento da candidatura, 

diagnósticos, estudos de viabilidade e similares estão limitadas a 2 %, em investimentos até 100 

mil euros de despesa elegível apurada na análise, e a 1 % na parte do investimento que 

ultrapassa aquele montante, até ao limite de 6 mil euros no total. 

 

Despesas não elegíveis  

 Bens de equipamento em estado de uso; 

 Compra de terrenos e de prédios urbanos; 

 Obras provisórias não diretamente ligadas à execução da operação; 

 Compra de animais; 

 Meios de transporte externo; 

 Compra e plantação de plantas anuais ou plurianuais se a vida útil for igual ou inferior a 2 
anos; 

 Direitos de produção agrícola; 

 Direitos ao pagamento; 

 Trabalhos de reparação e de manutenção; 

 Substituição de equipamentos, exceto se esta substituição incluir a compra de 
equipamentos diferentes, quer na tecnologia utilizada, quer na capacidade absoluta ou 
horária; 

 Infraestruturas de serviço público, exceto se servirem e se localizarem junto da unidade e 
forem da exclusiva titularidade do beneficiário; 

 Vedações, exceto para explorações com atividade pecuária; 

 Componentes do imobilizado incorpóreo, tais como despesas de constituição, de 
concursos, de promoção de marcas e mensagens publicitárias; 

 Juros durante a realização do investimento e fundo de maneio; 

 Custos relacionados com contratos de locação financeira como a margem do locador, os 
custos do refinancia- mento dos juros, as despesas gerais e os prémios de seguros; 

 



 

 

SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Esclarecimentos adicionais 

www.yunitconsulting.pt 

707 20 20 12 

contacto@yunit.pt 

 
 

 Despesas de pré-financiamento e de preparação de processos de contratação de 
empréstimos bancários e quaisquer outros encargos inerentes a financiamentos; 

 IVA recuperável; 
 

Tipo e Nível de Apoio 

 O apoio é concedido sob a forma de: 

 Subvenção não reembolsável para os investimentos elegíveis até 700 mil euros, e  

 Subvenção reembolsável para a parte do investimento elegível que ultrapasse aquele valor. 

O montante máximo elegível é de 5 milhões de euros, por beneficiário, no período de vigência do 

PDR2020.   
 

Nível de apoio 

Taxa Base 40% 

 
 
 
 

Majorações 

10% Zonas desfavorecidas de montanha 

 
5% 

Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras específicas, que 
não as zonas de montanha 

5% Quando o projeto está associado a seguro de colheitas ou investimento em medidas de prevenção 

 
Taxa 

Máxima 

Regiões menos desenvolvidas, zonas sujeitas a condicionantes naturais e outras condicionantes 
específicas: 50% 

Outras regiões: 40% 

 
Nota: Redução de 15% do nível de apoio aplicável à parte do investimento elegível que ultrapassar 500 mil euros. 

 

Critérios de seleção das candidaturas 

 Candidatura apresentada por agrupamento ou organização de produtores reconhecidos no 
sector do investimento ou por membros destas;  

 Candidatura cuja exploração disponha de seguro agrícola ou que inclua investimentos 
associados à gestão do risco;  

 Candidatura com investimentos de melhoria de fertilidade ou da estrutura do solo;  

 Candidatura com investimentos relacionados com armazenamento das matérias-primas 
para alimentação animal;  

 Candidatura com investimentos que visem o recurso a tecnologias de precisão;  

 Candidaturas com investimentos que respondam a necessidades de natureza ambiental;  

 Candidaturas com investimentos associados a regadio com recurso a métodos eficientes na 
utilização da água;  

 Candidatura com investimentos que dêem resposta a necessidades de reestruturação 
setorial;  

 Candidatura cujos investimentos se localizem em zonas desfavorecidas e regiões menos 
desenvolvidas; 

 Candidatura cuja exploração esteja submetida ao modo de produção biológico (MPB) ou 
outros regimes de qualidade reconhecidos;  

 Nível de viabilidade económica do investimento. 
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ESPECIFICIDADES DO  AVISO Nº 02/AÇÃO 3.1.2/2018 

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

A submissão de candidaturas poderá ser efetuada de 31 de Julho a 28 de Setembro 
de 2018. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

A dotação orçamental total do concurso acima descriminado é de 30 000 000€ distribuída pelos 
seguintes setores de investimento: 

- Fruticultura – 9 000 000€ 

- Horticultura, floricultura, pequenos frutos e viveiros – 8 100 000€ 

- Olivicultura – 3 900 000€ 

- Pecuária Extensiva – 1 800 000€ 

- Pecuária Intensiva – 5 700 000€ 

- Viticultura – 600 000€ 

- Cerealicultura (exceto arroz) e outras culturas temporárias – 900 000€ 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS  

As candidaturas devidamente submetidas são objecto de hierarquização por ordem 
decrescentes da pontuação obtida da Valia Global da Operação (VGO), que é calculado pelos 
seguintes critérios e ponderações:  

 

VGO=0.10 OP + 0.10 LOC + 0.10 GR + 0.010 NIP + 0.10 IA + 0.05 RS + 0.05 MP + 0.40 TIR  

 

a) Agrupamentos ou Organizações de Produtores (OP) 

Será considerada a integração do promotor numa OP reconhecida no setor do 

investimento e o compromisso de adesão, com a atribuição da seguinte pontuação: 

 Membro de OP reconhecida - 20 Pontos 

 Com compromisso de adesão - 10 Pontos 

 Para as restantes situações- 0 Pontos 

 

b) Localização do Investimento (LOC) 

A candidatura será pontuada tendo em conta a localização do investimento elegível 

(>50%), da seguinte forma: 

 Zona desfavorecida de montanha- 20 Pontos 

 Outras zonas desfavorecidas e outras zonas menos desenvolvidas- 10 

Pontos 

 Outras Zonas - 0 Pontos 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMAS DE INCENTIVOS 

Esclarecimentos adicionais 

www.yunitconsulting.pt 

707 20 20 12 

contacto@yunit.pt 

 

 

c) Gestão do Risco (GR) 

Será considerada a adesão a regimes de seguro da produção (externalização do risco) e 

a realização de investimentos de proteção contra os riscos abrangidos pelo seguro de 

colheitas, com atribuição da seguinte pontuação: 

 Exploração que disponha de seguro agrícola (seguro de colheitas e 

seguro de existências no caso da pecuária) - 10 Pontos 

 Compromisso de contratar seguro- 5 Pontos 

 Realização de investimentos elegíveis específicos de protecção contra 

riscos, ponderando a sua relevância no investimento total elegível (varia 

0-20 pontos) 

 

d) Natureza do Investimento Produtivo (NIP) 

Será considerada a realização de investimentos elegíveis no conjunto das seguintes 

tipologias: 

 Investimentos específicos associados à colheita e armazenamento de 

matérias-primas, para alimentação animal; 

 Investimentos específicos associados à utilização de tecnologias de 

precisão; 

 Investimentos associados a regadio, incluindo armazenamento da água, 

com recurso a sistemas eficientes da água (gota a gota 

autocompensante, microaspersão e pivô) 

 Investimentos específicos associados à segurança dos operadores de 

máquinas agrícolas. 

Será ponderada a relevância de cada tipologia no Investimento total elegível 

(varia 0-20 pontos) 

 

e) Investimento com Impacto Ambiental Relevante (IA) 

Será considerada a realização de investimentos elegíveis no conjunto das seguintes 

tipologias: 

 Investimentos específicos associados à gestão e tratamentos de 

efluentes e resíduos; 

 Investimentos específicos associados à protecção e melhoria da 

fertilidade dos solos (incluindo-se o revestimento, a preparação, 

espalhamento e incorporação de subprodutos ou resíduos das culturas 

no solo e a correção mineral e orgânica, com base em análise de solos); 

 Investimentos associados ao armazenamento, preparação e utilização de 

fitofármacos; 

 Investimentos associados a produção e utilização de energias renováveis. 

Será ponderada a relevância de cada tipologia no Investimento total elegível 

(varia 0-20 pontos) 
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f) Modo de Produção (MP) 

A candidatura será pontuada tendo em conta a prática e submissão ao sistema de 

controlo de referenciais específicos, na área do investimento, ponderado da seguinte 

forma: 

 Exploração com certificação e sob controlo em Produção Biológico - 20 

Pontos 

 Exploração com certificação sob controlo GLOBAL GAP - 10 Pontos  

 Exploração sob controlo em Produção Integrada e DOP/IGP - 10 Ponto 

 Compromisso de adesão – 5 pontos 

 

g) Restruturação Sectorial (RS) 

Nos termos da RCM nº 55/2016, neste critério são pontuadas as candidaturas com 

investimentos no sector do leite de vaca, da seguinte forma: 

 Investimentos elegíveis associados à produção de leite de vaca superior a 

70% do total elegível - 20 Pontos 

 Investimentos elegíveis associados à produção de leite de vaca superior a 

40% do total elegível - 10 Pontos 

 Restantes situações - 0 Pontos 

 

h) Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) 

 TIR superior ou igual a 1.5% - 20 Pontos 

 TIR inferior a 1.5% - 0 Pontos 

 

As candidaturas que não obtenham um VGO superior ou igual a 10 pontos serão indeferidas. 
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