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1 – Apresentação de Tema 

  

1.1 – Descrição da Operação 

A presente medida prevê o apoio à realização de investimentos na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas, predominantemente em ativos tangíveis, destinados 

a melhorar o desempenho competitivo das unidades industriais, através do aumento da 

produção, da criação de valor baseada no conhecimento e em processos e produtos 

inovadores, bem como na melhoria da qualidade dos produtos. 

 

1.2 – Tipo de Apoio 

Os apoios subjacentes à presente medida serão concedidos sob a forma de subsídio não 

reembolsável. 

 

1.3 – Beneficiários 

São beneficiários do presente apoio todas as Pessoas Singulares ou Coletivas legalmente 

constituídas à data de apresentação de candidatura. 

 

1.4 – Despesa Elegível 

São elegíveis no âmbito do presente apoio, as seguintes despesas: 

 Despesas com a construção, aquisição (incluindo locação financeira), ou 

requalificação de bens imóveis; 

 Compra ou locação-compra de máquinas e equipamentos novos; 

 Investimentos em ativos intangíveis, designadamente no domínio da eficiência 

energética e energias renováveis, software aplicacional e propriedade induatrial; 

 Estudos de viabilidade, diagnósticos, auditorias, planos de marketing, projectos de 

arquitectura e de engenharia associados ao investimento.  
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1.5 – Condições de Acesso 

1.5.1 – Condições de Acesso dos Beneficiários 

 Possuírem uma CAE constante em Anexo a publicar; 

 Demonstrarem situação económica e financeira equilibrada, em termos de 

autonomia financeira e uma cobertura do imobilizado por capitais permanentes; 

 Disporem de contabilidade organizada de acordo com as especificações do SNC; 

1.5.2 – Condições de Acesso dos Projetos   

Serão apoiados os seguintes projectos de investimento: 

 Com dimensão de investimento superior a 200.000€ e inferior ou igual a 4.000.000€; 

 Com dimensão de investimento superior a 200.000€, quando desenvolvidos em 

explorações agrícolas em que a matéria-prima é maioritariamente proveniente da 

própria exploração; 

 Com dimensão de investimento superior a 200.000€, quando desenvolvido por 

agrupamentos / organizações de produtores; 

 Os projectos financeiros devem evidenciar viabilidade económica e financeira; 

 Devem demonstrar na memória descritiva do projecto da contribuição para o 

desenvolvimento da produção e/ou do valor acrescentado da produção agrícola. 

 

 

 

1.6 – Níveis e Taxas de Apoio 

1.6.1 – Níveis de Apoio 

O nível de apoio base calculado sobre o montante total do investimento elegível será de 

35% nas regiões menos desenvolvidas, e de 25% nas outras regiões, podendo ser majorado, 

até: 

 10%, nos projectos promovidos por Organizações ou Agrupamentos de Produtores; 

 20%, nos Investimentos a realizar pelas Organizações ou Agrupamentos de Produtores 

no âmbito de uma fusão; 

 10%, nas operações no âmbito da PEI. 
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1.6.2 – Limites de Apoio 

O apoio por beneficiário no período de vigência do programa está limitado a um número 

máximo de dois projectos, sendo: 

 Subsídio não reembolsável até um limite de montante de apoio de 3.000.000€; 

 Subsídio reembolsável num limite de 1.000.000€ para a componente dos montantes 

de apoio acima de 3.000.000€ de subsídio não reembolsável. 



 

 


