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Enquadramento legal 

Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, alterada pela portaria nº 46/2018, de 12 de fevereiro, e pela 

portaria nº 203/2018, de 11 de julho. 

 

Beneficiários  

 Beneficiário que, à data da apresentação da candidatura, tenha idade compreendida entre os 

18 e os 40 anos inclusive; 

 Jovens que assumam pela primeira vez a titularidade e a gestão de uma exploração agrícola; 

 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  

Apresentar um investimento superior a 25.000€ por jovem agricultor e inferior a 3.000.000€ por 

beneficiário.  

Para efeito de cálculo do valor do investimento referido anteriormente, são contabilizados os seguintes 

montantes:  

  100 % do total do investimento elegível apurado no âmbito da ação 3.1.2, «investimentos de 

jovens agricultores na exploração agrícola», da medida 3, «valorização da produção agrícola», 

do PDR 2020; 

  75 % do total do investimento elegível apurado no âmbito do regime de apoio à 

reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS);  

 100 % dos investimentos materiais e imateriais, diretamente relacionados com a primeira 

instalação, quando sejam suportados exclusivamente pelo beneficiário; 

 Até 2.000 euros relativos a formação.  

 

Objetivos  

Os apoios à instalação de Jovens Agricultores têm como objetivos fomentar a renovação e o 

rejuvenescimento das empresas agrícolas, assim como aumentar a atratividade do setor agrícola aos 

jovens investidores, promovendo o investimento, a transferência de conhecimentos e a participação 

no mercado. Contribuindo para a reorganização, dinamização económica e revitalização demográfica e 

social do espaço rural nas áreas afetadas por incêndios rurais de grande dimensão. 

 

 

 

 

MEDIDA 3 - VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

Ação 31 – JOVENS AGRICULTORES 

Aviso Nº 06 / Ação 3.1 / 2018 
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Principais condições de acesso 

 Encontrar-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, até à data de aceitação da concessão do apoio; 

 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;  

 Não ter celebrado contrato de financiamento ou assinado termo de aceitação em quaisquer 

ajudas aos investimentos no setor agrícola nem ter recebido prémio à primeira instalação 

antes da data de apresentação da candidatura, com exceção das candidaturas que tenham 

sido aprovadas nos doze meses anteriores à submissão da candidatura no âmbito do regime 

de apoio à reestruturação e reconversão da vinha (VITIS); 

 Não ter recebido quaisquer ajudas à produção ou à atividade agrícola no âmbito do pedido 

único, exceto nos dois anos anteriores ao ano de apresentação da candidatura. 
 

Obrigação dos Beneficiários  

 Para sociedades, os jovens agricultores devem manter a maioria do capital social e 

individualmente uma participação superior a 25% no capital social, durante o período de 

duração do plano empresarial; 

 Cumprir o plano empresarial;  

 Exercer a atividade agrícola na exploração pelo período mínimo de cinco anos a contar da 

data de aceitação da concessão do apoio;  

 Adquirir a condição de agricultor ativo no prazo de 12 meses a contar da data de aceitação da 

concessão do apoio;  

 Possuir ou adquirir formação agrícola adequada;  

 Concluir a execução dos investimentos previstos no plano empresarial no prazo máximo de 

24 meses a contar da data de aceitação da concessão do apoio; 

 Permitir o acesso à exploração agrícola e aos locais onde se encontrem os elementos e 

documentos necessários ao acompanhamento e controlo do plano empresarial. 

 

Tipo e Nível de Apoio 

Prémio à instalação sob a forma de subvenção não reembolsável. 

O montante do prémio à instalação é de 20.000€, por jovem agricultor, ao qual pode acrescer os 

seguintes montantes: 

 5000€ no caso de o investimento na exploração ser igual ou superior a € 80 000, por jovem 

agricultor; 

 5000€ no caso de o jovem agricultor se instalar em regime de exclusividade. 
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O prémio à instalação será pago da seguinte forma: 

 80 % do valor total do prémio, após a data de aceitação da concessão do apoio; 

 20 % do valor total do prémio, após a verificação da realização dos investimentos e da boa 

execução do plano empresarial. 

 

Critérios de seleção das candidaturas 

Para efeitos de seleção das candidaturas, são considerados, designadamente, os seguintes critérios: 

 Aquisição da titularidade da exploração agrícola ou de qualquer das suas parcelas através do 

Banco Nacional de Terras ou outras iniciativas públicas de facilitação do acesso à terra; 

 Localização da exploração agrícola;  

 Nível de qualificação e formação agrícola do candidato;  

 Forma e regime de instalação do candidato;  

 Participação como associado em organização ou agrupamento de produtores reconhecido, 

em cooperativa agrícola ou noutra entidade de natureza associativa agrícola que assegure a 

comercialização da produção dos seus associados. 

A hierarquização dos critérios de seleção, bem como os respetivos fatores, fórmulas, ponderação e 

critérios de desempate, são definidos pela autoridade de gestão, no respetivo anúncio do período de 

apresentação de candidaturas; 

Nota: No caso de candidatura a este apoio e à ação 3.1.2 — «Investimentos dos jovens agricultores na exploração 

agrícola», a pontuação a atribuir à candidatura é a média resultante da pontuação obtida em cada um dos 

regimes de apoio. 
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ESPECIFICIDADES DO  AVISO Nº 06/AÇÃO 3.1/2018 

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

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

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

A dotação orçamental total do concurso acima descriminado é de 13 000 000€.  

 

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=0.05 AT + 0.10LOC + 0.15 FOR + 0.30 FIJA + 0.30 RIJA + 0.10 ORG 

  

a) Acesso à terra (AT) 

Será considerada a aquisição da titularidade da exploração agrícola ou de qualquer das 

suas parcelas através do Banco Nacional de Terras ou outras iniciativas públicas de 

facilitação do acesso à terra, com atribuição da seguinte pontuação: 

 Aquisição da titularidade da totalidade da área de exploração- 20 Pontos 

 Aquisição da titularidade de mais do que 50% da área de exploração - 10 

Pontos 

 Restantes Situações - 0 Pontos 

 

b) Localização do Investimento (LOC) 

A candidatura será pontuada tendo em conta a localização da exploração, da seguinte 

forma: 

 Zona desfavorecida de montanha- 20 Pontos 

 Outras zonas abrangidas pelo Plano Nacional para a Coesão Territorial, 

constantes do Anexo III da RCM nº 72/2016 - 15 Pontos 

 Outras zonas desfavorecidas e outras zonas menos desenvolvidas- 10 Pontos 

 Outras Zonas - 0 Pontos 

 

c) Formação do Candidato (FOR) 

Será considerada a formação detida pelo candidato à data da submissão da 

candidatura, com a atribuição da seguinte pontuação: 

 Qualificação 6, 7 ou 8, nas áreas agrícolas, florestal ou animal- 20 Pontos 

 Qualificação 4 ou 5, nas áreas de educação e formação, 621 – Produção 

agrícola e animal; 622- Floricultura e jardinagem; 623 – Silvicultura e caça ou 

Curso de Empresário Agrícola homologado pelo Ministério da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural – 15 Pontos  

 Formação agrícola de outra tipologia – 10 pontos  

 Outras situações - 0 pontos 
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d) Forma de Instalação do Jovem Agricultor (FIJA) 

Será considerada a forma de instalação e o controlo jovem sobre a exploração, com a 

atribuição da seguinte pontuação: 

 Jovem instalado a título individual ou coletivo em que os jovens em primeira 

instalação detenham a totalidade da sociedade - 20 Pontos 

 Jovem em formas societárias em que os jovens em primeira instalação 

detenham mais do que 75% do capital da sociedade – 15 Pontos 

 Jovem em formas societárias em que os jovens em primeira instalação 

detenham mais do que 50 % do capital da sociedade – 10 Pontos 

 Restantes Situações - 0 Pontos 

 

e) Regime de Instalação do Jovem Agricultor (RIJA) 

Será considerado o regime de instalação do jovem agricultor em termos de dedicação à 

atividade e à exploração:  

 Jovens agricultores que se dediquem em exclusivo à actividade agrícola - 20 

Pontos 

 Jovens agricultores em que pelo menos 50% do seu rendimento do trabalho 

provém da actividade agrícola – 15 Pontos 

 Jovens agricultores em que pelo menos 25% do seu rendimento do trabalho 

provém da actividade agrícola – 10 Pontos 

 Outras Situações - 0 Pontos 

 

f) Participação em OP/AP ou Cooperativa Agrícola (ORG) 

Será considerada a participação como associado em OP/AP reconhecidos ou em 

Cooperativas Agrícolas: 

 Participação como sócio em OP/AP reconhecida no sector da instalação ou 

compromisso de adesão no prazo de 12 meses após a aceitação do apoio - 20 

Pontos 

 Participação como sócio em cooperativa com actividade no sector da instalação 

ou compromisso de adesão no prazo de 12 meses após a aceitação do apoio - 

10 Pontos 

 Outras Situações - 0 Pontos 

 

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