
Agricultura 
Ao longo dos últimos anos a indústria agrícola tem vindo a alcançar melhorias consideráveis ao nível do 
rendimento e da eficiência da produção, por via do recurso à genética e do investimento contínuo na 
automatização dos processos agrícolas. Com efeito, o aumento da procura mundial por alimentos vem 
impulsionando a contínua necessidade de desenvolver novos e melhorados produtos, que atendam aos mais 
elevados padrões de segurança alimentar. Neste contexto, os avanços significativos alcançados nos domínios 
das tecnologias de automação, dos sistemas avançados de dados e do controlo ambiental têm contribuído 
para a redução de custos operacionais e para o aumento da rentabilidade das atividades agrícolas.

Os investimentos necessários para criar novas ou melhoradas soluções, sejam estas de aplicação específica, 
infraestruturais ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos, 
na forma de subsídios ou de benefícios fiscais à I&D.

Exemplos de iniciativas com potencial elegibilidade e enquadramento em incentivos:

Investimento na automatização e em novos e
melhorados equipamentos, bem como em sistemas
para potenciar melhorias ao nível da produção 
agrícola.

Projetos de pesquisa em parceria com 
Universidades e/ou outras entidades do Sistema
Nacional de Investigação e Inovação (p.e., Centros 
de Investigação).

Investigação para potenciar a melhoria do 
rendimento de culturas e a produtividade agrícola, 
desenvolvimento e aplicação de técnicas inovadoras 
de cultivo e de introdução de novos produtos.

Investimento em soluções de Hardware/Software
para melhoria do desempenho, da precisão e da 
produtividade agrícola (p.e., sistemas de controlo 
ambiental ou sistemas de agricultura de precisão).

Desenvolvimento e/ou melhoria de protocolos de 
Segurança Alimentar, incluindo a rastreabilidade, a 
limpeza, as práticas de cultivo, entre outros.

Inovação na produção animal e na pecuária, 
incluindo o desenvolvimento de novos protocolos 
de alimentação, de reprodução, de melhoria da 
saúde e do aumento sustentável da produção.

Investimento em atividades conducentes à
expansão do Mercado e ao aumento da capacidade 
produtiva para fins de exportação.

Pesquisa e investimentos conducentes à redução da 
pegada ambiental, incluindo o tratamento de águas 
residuais, o controlo climático eficiente, a 
cogeração, a digestão anaeróbica, entre outros.
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