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Creating impact with public funding
PDR 2020: Novo prazo para apresentação de candidaturas
Prorrogação dos prazos de candidatura para a Operação 3.2.1 e Operação 3.3.1
Foi publicada a prorrogação do período de apresentação de candidaturas no
âmbito da Ação 3.2.1 - "Investimento na Exploração Agrícola” e da Ação 3.3.1.,
“Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, da Medida 3
"Valorização da produção agrícola", do Programa de Desenvolvimento Rural 2020
(PDR2020).
Neste sentido, o prazo para submissão de candidaturas às referidas ações foi
adiado, a título excecional, até às 17:00h de 3 de março de 2022 para a Ação 3.2.1
e até às 17:00h de 21 de fevereiro de 2022 para a Ação 3.3.2.
Para mais detalhe consulte o sítio do Programa de Desenvolvimento Rural 20142020.
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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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