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PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
 

 

 

OPERAÇÃO 10.2.1.3 
DDIIVVEERRSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    

NNAA  EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA 

  
Área Geográfica aplicável  Concelhos de Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares 

Beneficiários 

 Pessoas Singulares ou Colectivas que exerçam actividade agrícola  

 Membros do Agregado Familiar das Pessoas Singulares (ainda que não 

exerçam actividade agrícola 

Taxa de Apoio (não reembolsável) 

 40% sem criação de Postos de Trabalho 

 50% com criação líquida de Postos de Trabalho (UTA >= 1) 

Montante Máximo: Candidatura  > €10.000 e < € 200.000 

Limite Máximo Ajudas 2014/2020 € 150.000 

  

Principais Elegibilidades         

Principais Não Elegibilidades 

Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções 

Construções 

Equipamentos  

Viaturas e outro material circulante, desde que comprovadamente indispensáveis à 

actividade objecto de financiamento. 

Estudos e Projectos de Arquitectura e Engenharia associadas ao projecto 

Software aplicacional, propriedade industrial, planos de marketing e branding 

Custos de manutenção decorrentes do uso normal das instalações 

Equipamentos de substituição  

Equipamentos em estado de uso 

Aquisição de terrenos 

Trabalhos para a própria empresa. 
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LEGISLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

Portaria 152/2016 de 25 de Maio 

 

OBJECTIVO  

Esta Operação perspectiva: 

 Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de actividades que não sejam de produção, 

transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos no Anexo I do TFUE- Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, criando novas fontes de rendimento e de emprego; 

 Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da 

população, a ocupação do território e o reforço da economia rural. 

   

CRITÉRIOS DE ACESSO DO PROMOTOR/BENEFICIÁRIO 

 Encontrar-se legalmente constituído (CAE agrícola) e fazer prova da actividade agrícola; 

 Cumprir com as condições legais necessárias ao exercício da actividade, directamente relacionadas com a 

natureza do investimento; 

 Ter a situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social; 

 Possuir contabilidade organizada ou simplificada; 

 Ser Titular de Exploração Agrícola (registo no SIG- Sistema de Identificação Parcelar) ou estar legalmente 

autorizado a utilizar os meios de exploração agrícola, no caso de membros do agregado familiar; 

 Possuir situação económica e financeira equilibrada com Autonomia Financeira pré-projecto => 20% (ou no 

caso de não terem exercido qualquer actividade suportar com capitais próprios pelo menos 25% do custo 

total elegível do investimento total); 

 Apresentar um investimento total elegível igual ou superior a € 10.000 euros e igual ou inferior a € 200.000. 
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CAE- CÓDIGOS DE ACTIVIDADE ECONÓMICA ENQUADRÁVEIS NESTA OPERAÇÃO 

 

 Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos grupos de 
agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas 
tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 55201. 

 Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294. 
 Outras CAE, de acordo com a Tabela seguinte e com excepção das CAE 031 e 032 
 

CAE e Designação 
 
10414 Refinação de azeite, óleos e gorduras 
10520 Fabricação de gelados e sorvetes 

10611 Moagem de cereais 

10613 Transformação de cereais e leguminosas, n.e. 

10850 Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados 

11011 Fabricação de aguardentes preparadas 

11012 Fabricação de aguardentes não preparadas 

11013 Produção de licores e de outras bebidas destiladas 

11050 Fabricação de cerveja 

11060 Fabricação de malte 

13102 Preparação e fiação de fibras do tipo lã 

13302 Estampagem 

16101 Serração de madeira 

16240 Fabricação de embalagens de madeira 

16291 Fabricação de outras obras de madeira 

16292 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

17290 Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão 

18140 Encadernação e actividades relacionadas 

19203 Fabricação de briquetes e aglomerados de hulha e lenhite 

20141 Fabricação de resinosos e seus derivados 
20142 Fabricação de carvão (vegetal e animal) e produtos associados 

20152 Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais 

20411 Fabricação de sabões, detergentes e glicerina 

20420 Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene 

20530 Fabricação de óleos essenciais 

23411 Olaria de barro 

23412 Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino 

23413 Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino 

23414 Actividades de decoração de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental 

35111 Produção de electricidade de origem hídrica 

35113 Produção de electricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 

47112 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com 

47192 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares, 
bebidas ou tabaco 

47210 Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados 

47220 Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados 

47240 Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria, em estabelecimentos especializados 

47250 Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados 
47292 Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos especializados 

47293 Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e. 

47761 Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes, em estabelecimentos especializados 

47790 Comércio a retalho de artigos em segunda mão, em estabelecimentos especializados 

47810 Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

47820 Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de têxteis, vestuário, calçado, malas e similares 

47890 Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de outros produtos 
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CAE e Designação 
56101 Restaurantes tipo tradicional 

56104 Restaurantes típicos 

56105 Restaurantes com espaço de dança 

56106 Confecção de refeições prontas a levar para casa 

56107 Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) 

56210 Fornecimento de refeições para eventos 
56301 Cafés 

56302 Bares 

56303 Pastelarias e casas de chá 

75000 Actividades veterinárias 

77310 Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas 

81300 Actividades de plantação e manutenção de jardins 

82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 

85593 Outras actividades educativas, n.e. 

86906 Outras actividades de saúde humana, n.e. 

88101 Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento 

88102 Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, sem alojamento 

88910 Actividades de cuidados para crianças, sem alojamento 

88990 Outras actividades de apoio social sem alojamento, n.e. 

95220 Reparação de electrodomésticos e de outros equipamentos de uso doméstico e para jardim 

95230 Reparação de calçado e de artigos de couro 

95240 Reparação de mobiliário e similares, de uso doméstico 

95290 Reparação de outros bens de uso pessoal e doméstico 

96040 Actividades de bem-estar físico 

96092 Actividades dos serviços para animais de companhia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA INFORMAÇÃO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

 

 

 

 


