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Encontra-se aberta a operação 3.1.1 - Jovens Agricultores, operação, 3.1.2 - Investimento

de jovens agricultores na exploração agrícola e a operação 3.2.1 - Investimento na

Exploração Agrícola, ambas para o setor da viticultura.

O prazo de candidatura das operações decorre até ao dia 22 de dezembro de 2022 às

17h00.

Investimento De Jovens Agricultores Na Exploração Agrícola

Foi publicada a abertura do anúncio N.º 08 / Operação 3.1.2 / 2022 - Investimento De

Jovens Agricultores Na Exploração Agrícola, que visa estimular diretamente o investimento

de jovens agricultores, designadamente em processos e técnicas mais inovadoras e mais

eficientes, reforçando a produtividade e a escala da oferta e contemplando a atratividade

de investimentos relacionados com matérias de sustentabilidade económica e ambiental

que reforçam a competitividade sectorial a longo prazo.

Objetivo

• Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas e da estrutura

produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor, a inovação, a qualidade e

segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a internacionalização do

sector;

• Reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a

inovação, a gestão sustentável, 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.

Destinatários

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

agrícola, com idade compreendida entre os 18 e os 40 anos. Pessoas coletivas que

revistam a forma de sociedade por quotas e com atividade agrícola no objeto social, cujos

sócios gerentes que detenham a maioria do capital sejam jovens agricultores, e cada um

deles detenha uma participação superior a 25% do capital social.
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Despesas elegíveis

São elegíveis as despesas referidas no Anexo I.

Montante de apoio

São suscetíveis de apoio os investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja

superior a 25 000€, sendo os apoios concedidos sob a forma de subsídio não

reembolsável para os investimentos elegíveis até 500 000€ por candidatura. A taxa base

de apoio aos investimentos elegíveis é de 40%, com uma taxa máxima de apoio de 50%,

ou seja, é possível usufruir de majorações.

Para usufruir do presente apoio, os jovens têm de apresentar uma candidatura em 

simultâneo com o anúncio - Jovens Agricultores - N.º 14 / Operação 3.1.1 / 2022.

Jovens Agricultores

Foi publicada a abertura do anúncio N.º 14 / Operação 3.1.1 / 2022 - Jovens Agricultores,

que visa aumentar a atratividade do sector a jovens investidores, através do apoio à

primeira instalação na atividade agrícola, promovendo o investimento, a organização da

produção e a transferência de conhecimento. A necessidade de ter uma resposta

consistente para a sustentabilidade económica de primeiras instalações traduz-se numa

corresponsabilização do jovem agricultor, quer ao nível da sua formação, quer ao nível

financeiro, quer ainda ao nível da participação no mercado através de Organizações de

Produtores.

Objetivo

• Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas;

• Aumentar a atratividade do sector agrícola aos jovens investidores, promovendo o

investimento, o apoio à aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a

participação no mercado.
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Incompatibilidades Com Ajudas Anteriores

Não reúnem as condições necessárias os candidatos que tenham:

Recebido ajudas à produção ou à atividade agrícola para além dos dois anos anteriores

ao ano de apresentação da candidatura;

Celebrado contrato de financiamento ou assinado termo de aceitação em quaisquer

ajudas aos investimentos no setor agrícola ou 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).

Atividade Agrícola

Caso já tenha atividade agrícola anterior à candidatura, não constitui impedimento à

obtenção dos apoios, exceto:

Pessoas singulares:

• Esteja inscrita na autoridade tributária com atividade agrícola há mais de dois anos

antes da apresentação da candidatura;

• Detenha ou tenha detido a totalidade do capital social de sociedade unipessoal inscrita

na autoridade tributária com atividade agrícola há mais de dois anos antes da

apresentação da candidatura;

• Detenha ou tenha detido a maioria do capital social ou individualmente uma

participação superior a 25 % no capital social de sociedade por quotas que, por esse

motivo, tenha beneficiado de quaisquer ajudas aos investimentos de jovens agricultores

no setor agrícola ou de prémio à primeira instalação.

Pessoas coletivas:

• Os sócios gerentes estarem numa situação acima descrita;

• Esteja inscrita na autoridade tributária com atividade agrícola há mais de dois anos

antes da apresentação da candidatura, tendo como gerentes e sócios detentores da

maioria do capital social os mesmos jovens agricultores que reúnem estas condições à

data da apresentação da candidatura;

• Tenha beneficiado de quaisquer ajudas aos investimentos de jovens agricultores no

setor agrícola ou de prémio à primeira instalação.
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Formação do Candidato

O candidato deve possuir a formação agrícola adequada (só é necessário os dos

seguintes níveis):

• Formação agrícola adequada obtida no âmbito do PDR2020 ou formação agrícola de

outra tipologia financiada no âmbito do desenvolvimento rural (PRODER) ou

qualificação de nível 2 nas áreas de educação e formação 621- Produção agrícola e

animal; 622 – Floricultura e jardinagem e 623 – Silvicultura e caça;

• Qualificação de nível 4 e 5 nas áreas de educação e formação 621- Produção agrícola

e animal; 622 – Floricultura e jardinagem e 623 – Silvicultura e caça ou Curso de

Empresário Agrícola homologado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento rural;

• Qualificação de nível 6, 7 ou 8, nas áreas agrícola, florestal ou animal.

Montante de apoio

O montante do prémio à instalação é de € 20 000 por jovem agricultor, acrescido de 5

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

agricultor, e de 5 000€ no caso de o jovem agricultor se instalar em regime de

exclusividade.
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Investimento na exploração agrícola

Objetivo

Foi publicada a abertura do anúncio N.º 31/ Operação 3.2.1 / 2022 - Investimento na

exploração agrícola, que visa reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações

agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o

redimensionamento das empresas, conseguindo preservar e melhorar o ambiente,

assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de

higiene e segurança no trabalho. Visa também apoiar a instalação de novas plantações

de vinha, devidamente autorizadas.

Destinatários

Pessoas coletivas e singulares proprietários de uma exploração verificada em sala de

parcelário.

Incentivo

Subvenção não reembolsável, com uma dotação superior a 25 000€ e igual ou inferior a

500 000€ por beneficiário. A taxa de financiamento base é de 30%, podendo sofrer

majorações que permitem obter uma taxa máxima até 70% sobre o total das despesas

elegíveis da candidatura.

Despesas elegíveis

As despesas elegíveis encontram-se no anexo I.

Invest imento  n o  Setor  d a  V i t i cu l t ura
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Anexo I

Investimentos Materiais
1. Bens imóveis — construção e melhoramento, designadamente:

1.1. Preparação de terrenos;
1.2. Edifícios e outras construções diretamente ligados às atividades a desenvolver;
1.3. Adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento;
1.4. Plantações plurianuais;

1.5.
Instalação de pastagens permanentes, nomeadamente operações de regularização e

preparação do solo, desmatação e consolidação do terreno;

1.6.

Sistemas de rega — instalação ou modernização, nomeadamente captação, condução e

distribuição de água desde que promovam o uso eficiente da água e sistemas de

monitorização;
1.7. Despesas de consolidação — durante o período de execução da operação.

2.
Bens móveis — compra ou locação — compra de novas máquinas e equipamentos,

designadamente:
2.1. Máquinas e equipamentos novos, incluindo equipamentos informáticos;

2.2.
Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes

com duração de vida superior a um ano;
2.3. Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade;
2.4. Vedações necessárias que visem garantir a segurança de pessoas e animais.(1)

Investimentos imateriais
3. Despesas gerais, designadamente:

3.1.

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.

(1) Apenas elegível para a operação 3.1.1 e operação, 3.1.2


