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Creating impact with public funding  

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

Plano de abertura de novos concursos para 2021 

Foi publicado a 28 de abril, no sítio do Programa de Desenvolvimento Rural 
2014-2020 (“PDR 2020”), o plano previsional de abertura de candidaturas 
para o ano de 2021. 

Para 2021, prevê-se a abertura de avisos específicos no âmbito do 
instrumento financeiro “Next Generation” para as seguintes operações: 

• 1.0.1 Grupos Operacionais; 

• 3.1.2. Investimento na exploração agrícola; 

• 3.1.1 Prémio Jovens Agricultores; 

• 3.2.1. Investimento na exploração agrícola; 

• 3.2.2. Pequeno investimento na exploração agrícolas; 

• 3.3.2. Pequeno Investimento, transformação e comercialização de 
produtos agrícolas. 

Para mais detalhe consulte o Plano de Abertura de Candidaturas 2021. 

Incentives News Flash nº 7/2021 
Deloitte Tax, Somos confiança 
3 de maio de 2021 

 

http://www.pdr-2020.pt/content/download/1417/13489/version/31/file/Plano+Abertura+Candidaturas+2021_21042021_AG.pdf
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“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também 

referida como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais 

informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas 

membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo 

criado pelos aproximadamente 312.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado 

antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou 

perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.  

© 2021. Para informações, contacte Deloitte Business Consulting, S.A. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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