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Listas de zonas desfavorecidas no âmbito do Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)
Foram publicadas, em anexo à Portaria n.º
22/2015, de 5 de fevereiro, as listas de zonas
desfavorecidas no âmbito do Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).
Com efeito, o FEADER prevê a atribuição de
apoios ou de majorações dos apoios aos
agricultores que exerçam a atividade agrícola nas
zonas de montanha, nas zonas, que não as de
montanha, sujeitas a condicionantes naturais
significativas e nas outras zonas afetadas por
condicionantes específicas, genericamente
designadas por zonas desfavorecidas.

É ainda revogada a Portaria n.º 377/88, de 11 de
junho.
Para aceder às listas de zonas desfavorecidas,
consulte o anexo à Portaria n.º 22/2015, de 5 de
fevereiro.
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