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PDR2020 

Estatuto Jovem Agricultor  
 

CONDIÇÕES PRÉVIAS 

 Idade 18 e 40 anos (inclusive) 

 Primeira Instalação (não ter recebido anteriormente quaisquer ajudas aos investimento) 

 Legalmente constituído [Situação cadastral: Actividade inscrita CAE 01]  

 Se pessoa colectiva: sociedade por quotas, com actividade agrícola no objecto social 

[sócios gerentes com idade compreendida entre os 18 e os 40 anos, inclusive, sendo primeira instalação e 

detendo a maioria do capital social e individualmente uma participação superior a 25% no capital social] 

 Posse do Terreno Agrícola [Propriedade Plena ou parcelar / Contrato de Comodato (cedência) /Contrato de 

Arrendamento] 

 

OBRIGAÇÕES, EM CASO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO OU SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO 

 Apresentar e cumprir um plano empresarial *; 

 Concluir a execução dos investimentos previstos no plano no prazo máximo de 24 meses; 

 Manter a actividade agrícola na exploração por um mínimo de cinco anos;  

 Possuir (ou comprometer-se a possuir num prazo de 24 meses após celebração do contrato) formação 

adequada [Aptidão e competência profissional adequada] (cursos técnicos, profissionais ou superiores nas 

áreas agrícola, florestal ou animal ou curso de empresário agrícola homologado pelo Ministério da Agricultura 

e Mar); 

 Manter um sistema de contabilidade, organizada ou simplificada; 

 Possuir o registo da exploração no SIP- Sistema de Identificação Parcelar (Parcelário Agrícola); 

 Não locar, alienar ou onerar os equipamentos, plantações e instalações co-financiadas durante o período 

contratado. 

 

OUTROS ASPECTOS LEGAIS A CONSIDERAR (RELATIVOS AO INÍCIO DE ACTIVIDADE) 

 Cumprimento das obrigações legais, designadamente as fiscais e para com a Segurança Social; 

 Licenciamento das explorações pecuárias face à legislação em vigor; 

 Alvará de Licenciamento de obras para as construções; 

 Contrato de arrendamento (registado nas Finanças); 

 Cumprimento das normas legais em termos de segurança e higiene no trabalho. 

 

 

* PLANO EMPRESARIAL 

Definição de um conjunto de actividades -no âmbito de uma empresa agrícola- com coerência técnica, económica e 

financeira e que estejam de acordo com os recursos disponíveis e que rentabilizem a actividade de empresário 

agrícola, para um período mínimo de 5 anos, devendo incluir: 

- a situação inicial da exploração; 

- a descrição de acções ou serviços necessários ao desenvolvimento da actividade agrícola; 

- a descrição detalhada dos investimentos, designadamente, os necessários para dar cumprimento às normas 

comunitárias em vigor; 

- as etapas e metas específicas – físicas e financeiras – para o desenvolvimento das actividades, agrícolas ou pecuárias, 

da exploração; 

- o plano de formação** 

 

**PLANO DE FORMAÇÃO [CONFRONTAR QUADRO DE REFERÊNCIA ANEXO] 

Obrigatória em sistema Modular (Formação Básica de Agricultura – 48 horas; Orientação Produtiva da Instalação – 60 

horas; Gestão da Empresa Agrícola – 45 horas; Componente Prática em Contexto Empresarial – 60 horas) 
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**PLANO DE FORMAÇÃO [QUADRO DE REFERÊNCIA] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta informação não dispensa a consulta da legislação em vigor 

 


