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Anúncios de abertura de 
candidaturas no âmbito do 
PDR2020 

Acção 3.2 “Investimentos na 
exploração agrícola” e Acção 3.3 
“Investimento na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas” 

Foram divulgados os anúncios de abertura de 
período de apresentação de candidaturas para 
a Acção 3.2, “Investimentos na exploração 
agrícola” e a Acção 3.3, “Investimento na 
transformação e comercialização de produtos 
agrícolas”, ambas da Medida 3 “Valorização 
da produção agrícolas”, do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente 2020 
(“PDR2020”). 

A submissão de candidaturas pode ser 
realizada no período de 15 de Novembro a 31 
de Dezembro de 2014, através de formulário 
electrónico disponível no sítio do Portugal 
2020 (www.pt-2020.pt) ou do PDR2020 
(www.pdr-2020.pt), apenas se admitindo uma 
candidatura por beneficiário. 

Com excepção das despesas gerais 
(eficiência energética e energias renováveis, 
software aplicacional, propriedade industrial, 
diagnósticos, auditorias, planos de marketing e 
branding, estudos de viabilidade, projectos de 

arquitectura/engenharia, entre outros), apenas 
são elegíveis as despesas efectuadas após a 
data de entrega da candidatura. 

Os apoios são concedidos da seguinte forma: 

 Acção 3.2: subvenção não reembolsável 
até ao limite de Euro 2 milhões de apoio, 
por beneficiário, e subvenção 
reembolsável no que exceder este 
montante, até um limite de Euro 2 milhões. 

 

 

 Acção 3.3: subvenção não reembolsável 
até ao limite de Euro 3 milhões de apoio, 
por beneficiário, e subvenção 
reembolsável no que exceder este 
montante. 

O período de apresentação de candidaturas 
abrange todo o território do Continente e 
possui as seguintes dotações orçamentais: 

Acção Dotação orçamental 

3.2 Euro 100 milhões 

3.3 Euro 40 milhões 

 

Para mais detalhes, consulte o Anúncio de 
Abertura de Período de Apresentação de 
Candidaturas n.º 01/ Acção 3.2 / 2014  e o 
Anúncio de Abertura de Período de 
Apresentação de Candidaturas n.º 01/ Acção 
3.3 / 2014. 
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