
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO 10.2.1.1 PEQUENOS INVESTIMENTOS NA 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – GAL AIDA AVEIRO SUL 

(N.º 006/ GAL AVEIRO SUL/ 10211/ 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Objetivos 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 

b. Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor 

agrícola.  

 

Tipologias das Intervenções a Apoiar  

São elegíveis os projetos de investimentos que tenham um custo total elegível apurado superior ou 

igual a 100,00€ e inferior ou igual a 50.000,00€.  

 

Área Geográfica Elegível 

A área geográfica correspondente ao território de intervenção do GAL Aveiro SUL: 

• Concelho de Anadia, é abrangido as seguintes freguesias: 

o Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Moita, Sangalhos, São Lourenço do Bairro, Vila 

Nova de Monsarros, Vilarinho do Bairro, União de Freguesias de Amoreira da 

Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, União de Freguesias de Arcos e Mogofores, 

União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro. 

• Concelho de Aveiro, é abrangido as seguintes freguesias: 

o Aradas, Oliveirinha, São Bernardo, Santa Joana, União de Freguesias de Requeixo, 

Nossa Senhora de Fátima e Nariz. 

• Concelho de Ílhavo, é abrangido as seguintes freguesias: 

o Gafanha do Carmo, Ílhavo (São Salvador). 

• Concelho de Oliveira do Bairro, é abrangido as seguintes freguesias: 

o Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça, União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa. 

• Concelho de Vagos, é abrangido as seguintes freguesias: 



   

 

o Calvão, Gafanha da Boa Hora, Ouca, Sosa, Santo André de Vagos, União de 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, União de Freguesias de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina, União de Freguesias de Vagos e Santo António. 

 

Dotação Orçamental 

A dotação orçamental é de 80.000,00€. 

 

Candidaturas Admitidas 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. 

Apenas são elegíveis os investimentos que sejam executados após a data de apresentação da 

candidatura. 

É aplicável o princípio previsto no art.º 60º Cláusula de Evasão do Regulamento (UE) nº 1306/2013, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, que dispõe: “Sem prejuízo de 

disposições específicas, não é concedida qualquer vantagem ao abrigo da legislação agrícola 

sectorial a pessoas singulares ou coletivas relativamente às quais se conclua terem sido criadas 

artificialmente as condições requeridas para obter tais vantagens, contrariamente aos objetivos da 

referida legislação”. 

 

  



   

 

Condições de Acesso dos Beneficiários 

• Devem estar legalmente constituídos e cumprir condições legais ao exercício da 

respetiva atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento; 

• Apresentarem situação tributária (AT) e contributiva (SS) regularizada; 

• Apresentarem situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do 

financiamento do FEADER ou do FEAGA, ou terem constituído garantia a favor do 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (I.P.); 

• Apresentarem sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da 

legislação em vigor; 

• Titularidade da exploração (verificada em sala de parcelário); 

• Apresentarem domicílio fiscal num dos concelhos abrangidos pela área geográfica 

correspondente ao território de intervenção do GAL ou nos concelhos limítrofes. 

 

Apoio 

O apoio concedido assume a forma de subvenção não reembolsável. 

Taxa de Apoio: 50%. 

Data-limite para a realização de despesas, incluindo o respetivo pagamento é 31 de março de 

2025.  

 

Apresentação de Candidaturas 

A data-limite para apresentação de candidaturas a esta medida é 31.AGOSTO.2022 

 

  



   

 

Despesas elegíveis 

 

Despesas não elegíveis 



   

 

Critérios de seleção 

OP – O promotor é membro de Agrupamento, de Organização de Produtores, Cooperativas ou 

Associações: Atribuída em função da integração do promotor num Agrupamento ou Organização de 

Produtores reconhecidos, Cooperativa credenciada, ou Associação, com atividades nos setores de 

investimento. 

 

MFP – A candidatura apresenta investimentos em melhoramentos fundiários ou plantações: 

Atribuída em função de serem considerados elegíveis na análise investimentos que visem 

melhoramento fundiários ou plantações na exploração. 

 

PUE – A candidatura apresenta investimentos relacionados com proteção e utilização eficiente dos 

recursos: Atribuída em função de serem considerados elegíveis na análise investimentos que visem 

a proteção e ou melhoria na eficiência de utilização dos recursos. 

 

PD – Montante de pagamentos diretos recebidos pelo beneficiário, no ano anterior ao da 

candidatura: Atribuída em função do montante de pagamentos diretos recebido pelo beneficiário de 

acordo com tês escalões: 

• Menor ou igual a 5.000,00€ – 20 pontos 

• Maior que 5.000,00€ e menor ou igual a 15.000,00€ – 10 pontos 

• Maior que 15.000,00€ – 0 pontos. 

 

AFJER – Candidatura apresentada por pessoa singular ou coletiva reconhecida com o estatuto de 

agricultor familiar ou de jovem empresário rural: Atribuída em função do promotor ter submetido 

reconhecimento a um dos dois estatutos referidos, condicionado à sua aprovação. 

 

MPB – Exploração com certificação e sob controlo em modo de produção biológico: Atribuída em 

função da exploração estar certificada em modo de produção biológico e sob controlo. 

 



   

 

EDL – Contributo da candidatura para os objetivos da EDL: Pontuação atribuída em função do seu 

contributo para o objetivo da Estratégia de Desenvolvimento Local. 

 

Documentos necessários: 

• Dados de Acesso ao PDR2020; 

• Dados de Acesso ao IFAP; 

• Certidão Permanente/ Cartão de Cidadão/ Bilhete de Identidade; 

• Declaração de Início de Atividade; 

• Declaração das Finanças sobre o regime de IVA (quando o candidato pretende a sua 

elegibilidade); 

• Declaração de Início de Atividade, no caso de Pessoa Singular, ou Certidão Permanente 

do Registo Comercial, ou código de acesso, no caso de Pessoa Coletiva; 

• Certificado PME, emitido pelo IAPMEI; 

• Orçamentos (1 ou 3, consoante estejam em causa valores até 5 000€ ou superior); 

• Licenciamento pecuário (caso exista continuidade da atividade pecuária com a execução 

do projeto); 

• Título de utilização dos recursos hídricos, quando os mesmos sejam utilizados para as 

atividades desenvolvidas no âmbito do projeto; 

• Declaração de IRS ou IRC/ IES do ano anterior à candidatura; 

• Reconhecimento do Estatuto de Agricultor Familiar ou de Jovem Empresário Rural (caso 

aplicável); 

• Certificado em como a exploração está sob controlo em Modo de Produção Biológico, 

DOP ou IGP; 

• Análise dos solos com a respetiva recomendação de fertilização e identificação da 

parcela a que se refere; 

• Autorização para nova plantação de vinha emitida pelo Instituto da Vinha e do Vinho 

(IVV, IP) (caso seja aplicável). 

 

 

 



   

 

 

 

 

Notas finais: 

• Devem ser apresentados 1 ou 3 orçamentos comerciais ou faturas pró-forma com a 

submissão da candidatura para cada um dos dossiers de investimento, quando estejam em 

causa valores até 5.000,00€ ou de valor superior, respetivamente e devem conter:  

o Identificação detalhada das componentes do investimento, indicando as 

quantidades, valores unitários, modelo e especificações técnicas;  

o Assinatura, carimbo da entidade emissora sem rasuras e com a indicação clara do 

imposto aplicável, bem como CAE adequado ao fornecimento dos bens e serviços 

incluídos no orçamento. 

• A presente operação apresenta os seguintes custos de referência. 
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