
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO 3.2.1. INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO 

AGRÍCOLA 

(Setor da Viticultura) 

 

Aviso n.º 31/ Operação 3.2.1/ 2022 

 

 

 

 

 

 



   

 

Objetivos 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a 

inovação, a formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas; 

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

as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

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

 

Tipologias das Intervenções a Apoiar  

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor 

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

 

Área Geográfica Elegível 

Todo o território do Continente. 

 

Dotação Orçamental 

A dotação orçamental é de 12.500.000,00€. 

 

Candidaturas Admitidas 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário, e que contemple investimentos na instalação 

de vinhas ao abrigo das novas autorizações de plantação que se encontrem válidas e tenham sido 

concedidas até à data de submissão da candidatura. 

Não são admissíveis investimentos na plantação de vinha regada em terrenos adjacentes a 

perímetros de rega de Aproveitamentos Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título 

precário, proveniente destes. 

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

candidatura. 



   

 

Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários 

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

respetiva atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento; 

• Cumprimento das condições legais da respetiva atividade na exploração 

(licenciamentos, títulos de utilização, registos, entre outros); 

• Ter a situação tributária (AT) e contributiva (SS) regularizada; 

• Regularidade no âmbito do financiamento do FEADER e FEAGA; 

• Sistema de contabilidade organizada ou simplificada, nos termos da legislação em vigor; 

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

 

Forma, Nível e Limites dos Apoios 

O apoio concedido assume a forma de subvenção não reembolsável, limitada ao valor de 

investimento máximo elegível de 500.000,00€, e pode assumir as seguintes modalidades: 

• Custos simplificados, com base nas tabelas normalizadas de custos unitários, para os 

seguintes investimentos: 

o Instalação de vinha para vinho; 

o Instalação de painéis fotovoltaicos; 

o Aquisição de tratores; 

o Construção de Charcas; 

o Construção de armazéns; 

• Reembolso de despesas realizadas e pagas. 

Ao nível da Taxa de Apoio: 

i. Taxa Base:  

a. 30%; 

ii. Majorações tendo por referência a Taxa Base: 

a. Zonas desfavoráveis de montanha: 10%; 

b. Territórios Vulneráveis (risco de incêndio): 10%; 

c. Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras 

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

d. Projeto associado a seguro de colheitas (contratado ou com compromisso de 

contratação) ou investimento em medidas de prevenção: 5%; 



   

 

iii. Taxa Máxima: 

a. Regiões menos desenvolvidas: 50%; 

b. Outras Regiões: 40%; 

iv. Taxa Máxima aplicável à Compra de Tratores e outras Máquinas Motorizadas 

Matriculadas: 

a. Regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras 

específicas: 40%; 

b. Outras regiões: 30%. 

A data-limite para execução dos investimentos é 31 de dezembro de 2024. 

 

Apresentação de Candidaturas 

A data-limite para apresentação de candidaturas é 22.DEZEMBRO.2022 (17:00h). 

 

Despesas elegíveis 

 



   

 

 

 

Despesas não elegíveis 

 

 



   

 

Critérios de seleção 

OP – Organização de Produtores, Cooperativa: Será considerada a integração do promotor numa 

Organização de Produtores reconhecida, cooperativa credenciada, com atividade nos setores de 

investimento e o compromisso de adesão. 

LOC – Localização do Investimento: Será considerado a localização da maior parte do investimento 

(> 50%), tendo em consideração se é zona desfavorecida de montanha, outras zonas abrangidas pelo 

Plano Nacional para a Coesão Territorial, outras zonas desfavorecidas e outras zonas menos 

desenvolvidas, outras situações. 

GR – Gestão de Risco: Será considerada a adesão a regimes de seguro (externalização do risco) e a 

realização de investimentos de proteção contra os riscos abrangidos pelo seguro de colheitas. A 

existência de seguro será validada com base na informação relativa à data de submissão de 

candidatura, referente ao presente exercício ou ao anterior. Na realização de investimentos 

específicos será considerada a informação da candidatura (rubrica de investimento) e respetiva 

análise, não havendo lugar a qualquer reclassificação de rúbricas. A existência de seguro será objeto 

de reavaliação com base na informação decorrente da validação do último pedido de pagamento. 

NIP – Natureza do Investimento Produtivo: Será considerado a realização de investimentos elegíveis 

no conjunto das seguintes tipologias: 

• Investimentos específicos associados à utilização de tecnologias de precisão; 

• Investimentos associados ao armazenamento de água e ao regadio, com adoção 

obrigatória de sistemas de uso eficiente de água, com métodos de rega mais eficientes, 

e dando primazia às origens de água alternativos como seja a reutilização de águas 

residuais para rega; 

• Investimentos específicos associados à segurança dos operadores de máquinas 

agrícolas. 

IA – Investimento com Impacto Ambiental Relevante: Será considerado a realização de 

investimentos elegíveis no conjunto das seguintes tipologias: 

• Investimentos específicos associados à proteção, limpeza e melhoria da fertilidade dos solos 

(incluindo-se o revestimento, a preparação, espalhamento e incorporação de subprodutos 

ou resíduos das culturas no solo e a correção mineral e orgânica, com base em análise de 

solos); 



   

 

• Investimentos específicos associados ao armazenamento, preparação e utilização de 

produtos fitofarmacêuticos; 

• Investimentos associados a produção e utilização de energia renovável. 

MP – Modo de Produção: A candidatura será pontuada tendo em conta a prática e submissão ao 

sistema de controlo de referenciais específicos, na área do investimento. Este critério será aplicado 

com base na informação relativa à data de submissão de candidatura (sujeito) à anexação de 

certificado em como a exploração está sob controlo em MPB, GLOBAL GAP, PI, DOP OU IGP) e à data 

de validação do último pedido de pagamento. 

TIR – Taxa Interna de Rentabilidade: Atribuída em função de a candidatura apresentar uma taxa 

interna de rentabilidade igual ou superior a 1,0%. 

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. 

  



   

 

Documentos necessários: 

• Dados de Acesso ao PDR2020; 

• 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; 

• 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 Mode de Produção Biológico, 

GLOBAL GAP, Produção Integrada, ou a produção detém Denominação de Origem 

Protegida ou Identificação Geográfica Protegida; 

• 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); 

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

colmatar, elaborado por técnico reconhecido pela DGEG. 

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

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

Especiais de Conservação (ZEC), ou Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). A 

documentação é dispensada caso o investimento esteja sujeito a licenciamento. 

 



   

 

Tabelas Normalizadas de Custos Unitários 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


