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1. Ação 3.1.1 Jovens Agricultores (Portaria n.º 31/2015 de 12 de fevereiro) 
A submissão de candidaturas é efetuada entre 1 de Maio e 31 de outubro de 2015 
Objeto: 
 O presente período de apresentação de candidaturas prossegue os seguintes objetivos: 

a) Fomentar a renovação e rejuvenescimento das empresas agrícolas; 
b) Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens investidores, promovendo o investimento, o apoio à 

aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a participação no mercado. 
Forma, nível e limites dos apoios:  
O prémio à instalação por jovem agricultor é de 15 000,00€ para um investimento igual ou superior a 55 000,00€, a 
que podem acrescer as seguintes majorações face ao investimento apresentado no plano empresarial 

 

O Beneficiário membro de agrupamento ou organização de produtores reconhecida para o setor relacionado 

com a instalação acresce 5000,00€. 

Links úteis: 

Portaria 31/2015  
Anúncio de Abertura  

OTE nº 3/2015  

2. Ação 3.3.1 Investimento na Exploração Agrícola + Jovens Agricultores 
(Portaria n.º 230/2015 de 12 de fevereiro) 

A submissão de candidaturas é efetuada entre 1 de Maio e 31 de outubro de 2015 
Objeto: 
 O presente período de apresentação de candidaturas prossegue os seguintes objetivos: 

a) Promover a expansão e renovação da estrutura produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor, a 
inovação, a qualidade e segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e internacionalização do 
setor, através da promoção do apoio ao investimento dos jovens agricultores com candidatura submetida no 
âmbito da ação 3.1 “Jovens Agricultores”. 

Tipologia das intervenções a apoiar: 
Investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegível seja superior a 25.000,00€. 

Links úteis: 

Portaria 230/2014 
Anúncio de Abertura 

OTE 1/2014 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login 
 

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/94920
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/94919
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/95061
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/95321
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https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login


 

            
 
 

 
 


