
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO 3.1.2. INVESTIMENTOS DE JOVENS 

AGRICULTORES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

(N.º 08/ Operação 3.1.2/ 2022) 

 

Setor da Viticultura 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Objetivos 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícola e da estrutura 

produtiva agroindustrial, potenciando a criação de valor, a inovação, a qualidade e a 

segurança alimentar, a produção de bens transacionáveis e a internacionalização do setor; 

b. Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a 

capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas; 

c. Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com 

as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho; 

d. Apoiar a instalação de novas plantações de vinha, devidamente autorizadas. 

 

Tipologias das Intervenções a Apoiar  

São elegíveis os projetos de investimento que tenham um custo total elegível, apurado em sede de 

análise, superior a 25.000,00€ e igual ou inferior a 500.000,00€, por candidatura. 

São elegíveis as despesas associadas em exclusivo ao setor da Viticultura na componente da 

produção de uvas para vinho. 

 

Área Geográfica Elegível 

Todo o território do Continente. 

 

Dotação Orçamental 

A dotação orçamental é de 5.500.000,00€. 

 

  



   

 

Candidaturas Admitidas 

São admitidas candidaturas de titulares que se apresentem ao Anúncio n.º 14/Operação 3.1.1/2022 

da Operação 3.1.1 “Jovens Agricultores”. 

Com a apresentação de candidatura ao presente anúncio, no mesmo formulário o jovem está a 

apresentar em simultâneo uma candidatura ao Anúncio n.º 14/Operação 3.1.1/2022. Nesta 

situação, o jovem agricultor terá de cumprir todos os critérios de elegibilidade das duas operações 

para que a candidatura possa ser aprovada. 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário. 

 

Condições de Acesso dos Beneficiários 

• É considerado Jovem Agricultor quando à data da apresentação da candidatura tenha 

idade compreendida entre 18 e 40 anos, inclusive, e que se instale pela primeira vez 

numa exploração agrícola; 

• Os jovens agricultores que se candidatam ao apoio ao investimento sob a forma de 

pessoa coletiva, devem ser sócios gerentes, deter a maioria do capital da sociedade e 

individualmente uma participação superior a 25%; 

• Deve ser evidenciado cadastro fiscal de todos os candidatos a Jovem Agricultor quer se 

instalem a título individual ou como sócios gerentes da sociedade, detendo a maioria do 

capital social e individualmente uma participação superior a 25% no capital social; 

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

respetiva atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento; 

• Devem enquadrar-se na categoria de Micro ou Pequenas Empresas; 

• Devem apresentar a titularidade de exploração através da criação de polígonos de 

investimentos nas salas de parcelário. 

• Devem estar inscritos na Autoridade Tributária; 

• Devem estar inscritos no IFAP; 

• Não ter recebido quaisquer ajudas à produção ou à atividade agrícola no âmbito de 

pedido único; 

• Apresentar um Sistema de Contabilidade Organizada; 

• Apresentar um Plano Empresarial. 



   

 

 

Apoio 

O apoio concedido assume a forma de subvenção não reembolsável, e seu nível é alcançado 

segundo: 

• Taxa base: 40%; 

• Majorações: 

o Zona desfavorecida de montanha: 10%; 

o Territórios Vulneráveis (risco de incêndio): 10%; 

o Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras 

específicas, que não as zonas de montanha: 5%; 

o Quando o projeto está associado a seguro de colheitas (contratado ou com 

compromisso de contratação) ou investimento em medidas de prevenção ou 

investimento em medidas de prevenção: 5%. 

 

• Taxa Máxima: 50% 

 

Apresentação de Candidaturas 

A data-limite para apresentação de candidaturas a esta medida é 22 de dezembro de 2022. 

 

  



   

 

Despesas elegíveis 

 

 

  



   

 

Despesas não elegíveis 

 

 

 

 

 

  



   

 

Critérios de seleção 

AT – Acesso à terra: Será considerada a aquisição da titularidade da exploração agrícola ou de 

qualquer das suas parcelas através da Bolsa Nacional de Terras ou outras iniciativas públicas de 

facilitação do acesso à terra. 

 

FOR – Formação do Candidato: Será considerada a formação detida pelo candidato à data da 

submissão da candidatura, nomeadamente ligada a: 

• Qualificação nível 6, 7 ou 8 nas áreas: 

o Agrícola; 

o Florestal; 

o Animal. 

• Qualificação nível 4 e 5 nas áreas: 

o 621 – Produção Agrícola e Animal; 

o 622 – Floricultura e Jardinagem; 

o 623 – Silvicultura e Caça; 

o Curso de Empresário Agrícola (homologado pelo Ministério da Agricultura, Florestas 

e Desenvolvimento Rural). 

• Formação Agrícola adequada: 

o Obtida no âmbito do PDR2020; 

o Obtida no âmbito do Desenvolvimento Rural (PRODER);  

o Qualificação de nível 2 nas áreas: 

▪ 621 – Produção Agrícola Animal; 

▪ 622 – Floricultura e Jardinagem; 

▪ 623 – Silvicultura e caça. 

 

FIJA – Forma de instalação do Jovem Agricultor: Será verificada mediante o controlo do jovem sobre 

a exploração, segundo: 

• Jovem a título individual ou coletivo com detenção da totalidade do capital da sociedade; 

• Jovens em formas societárias com detenção de mais de 75% do capital da sociedade; 

• Jovens em formas societárias com detenção de mais de 50% do capital da sociedade. 



   

 

RIJA – Regime de instalação do Jovem Agricultor: Será considerado o regime de instalação do jovem 

agricultor em termos de dedicação à atividade de exploração: 

• Jovens agricultores que se dediquem em exclusivo à atividade agrícola; 

• Jovens agricultores em que pelo menos 50% do seu rendimento do trabalho provém da 

atividade agrícola; 

• Jovens agricultores em que pelo menos 25% do seu rendimento do trabalho provém da 

atividade agrícola. 

 

ORG – Participação em OP/ AP ou Cooperativa Agrícola: Será considerada a integração do promotor 

num Agrupamento ou Organização de Produtores reconhecidos, ou Cooperativa credenciada, com 

atividade nos setores de investimento e o compromisso de adesão, nomeadamente: 

• Membro de OP/ AP reconhecida ou Cooperativa credenciada; 

• Compromisso de integração em OP/ AP reconhecida ou Cooperativa credenciada. 

 

 

 

  



   

 

Documentos necessários: 

• Dados de Acesso ao PDR2020; 

• Dados de Acesso ao IFAP; 

• 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; 

• Apólice de seguro de produção ou declaração da entidade seguradora, referente ao 

presente exercício ou ao anterior; 

• Elementos que comprovem uma potencial poupança de água superior a 5% face ao 

consumo existente, designadamente, as especificações técnicas dos equipamentos a 

adquirir e demonstração da poupança potencial; 

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

quais devem cumprir as especificações referidas anteriormente; 

• 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; 

• 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); 

• Cadastro fiscal dos candidatos a Jovem Agricultor; 

• Documento de avaliação/ diagnóstico das necessidades energéticas que se pretende 

colmatar, elaborado por técnico reconhecido pela DGEG (Direção Geral de Energia e 

Geologia); 

• Atestado de residente no estrangeiro, contemporâneo com a data de submissão da 

candidatura, quando aplicável; 



   

 

• Parecer/ Autorização do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) para 

investimentos que localizem na Rede Natura – Zona de Proteção Especial (ZPE) e Zonas 

Especiais de Conservação (ZEC), ou na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) (a 

apresentar até à data de aceitação da concessão do apoio); 

• Aprovação de candidatura VITIS pelo IFAP (a apresentar até à data de aceitação da 

concessão do apoio). 

 

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:  

i. Identificação detalhada das componentes do investimento, indicando as quantidades, 

valores unitários, modelo e especificações técnicas;  

ii. 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. 

 

 

  



   

 

Tabelas Normalizadas de Custos Unitários 

 

 



   

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 


