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MEMÓRIA DESCRITIVA 
MEDIDA 10 LEADER 

10.2.1.1 PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA  

 

NOME PROMOTOR (insira o texto aqui) 

NIFAP (insira o texto aqui) 

TÍTULO OPERAÇÃO (insira o texto aqui) 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR - EVOLUÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

(insira o texto aqui) 

Deve ser descrita, objetivamente, a evolução da exploração focando os aspetos mais 
importantes tendo em conta o investimento a realizar e privilegiando a descrição resumida dos 
investimentos relevantes efetuados no passado. 

Poderá ser efetuada uma breve apresentação daserras utilizadas pela empresa, 
quantificando as áreas destinadas a regadio, sequeiro, superfície florestal e incultos ou outros; 

Construções e equipamentos existentes (caracterização quantitativa e qualitativa das 
instalações e equipamentos existentes, devendo fazer referência ao ano de construção e de 
aquisição, respetivamente); 

Atividades agrícolas e pecuárias. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR – 

PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS E MERCADOS 

(insira o texto aqui) 

Deve ser efetuado um breve resumo sobre os produtos agrícolas apresentados descrevendo a 
sua evolução e vias de escoamento utilizadas. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – AÇÕES A IMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO 

E OBJETIVOS 

(insira o texto aqui) 

Descrição pormenorizada dos objetivos do investimento. Sempre que haja uma alteração 
significativa ao nível da atividade já desenvolvida (alterações de estrutura), devem ser 
apresentadas razões que a justifiquem. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – AÇÕES A IMPLEMENTAR - 

FUNDAMENTAÇÃO E IMPACTO DA OPERAÇÃO NA ATIVIDADE DA 

EXPLORAÇÃO 
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(insira o texto aqui) 

 

 

 

Face á situação existente na exploração agrícola, objecto do investimento, deverá ser 
explicitada, pormenorizadamente, a necessidade de realização de todos os investimentos, 
bem como, os efeitos económicos financeiros dos mesmos. 

 

5. INVESTIMENTOS – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

(insira o texto aqui) 

Pretende-se uma fundamentação das despesas identificadas no formulário, bem como a 
descrição da adequação da operação aos objetivos estratégicos. Este espaço poderá ser 
utilizado para fundamentar e/ ou esclarecer os dados introduzidos, caracterizando o 
investimento proposto com o detalhe necessário para permitir ao analista a verificação da 
razoabilidade do valor do investimento e da necessidade da sua realização. A ausência de uma 
descrição detalhada do investimento poderá impedir o técnico de emitir uma opinião e 
considerar, nesse caso, o investimento como não elegível. 
Se aplicável, deve ser descrito o grau de inovação introduzido e a que nível a mesma se 
manifesta. 

 

6. FONTES DE FINANCIAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO 

(insira o texto aqui) 

 

7. RENTABILIDADE DA OPERAÇÃO – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

(insira o texto aqui) 

Deverá descrever as atividades e as tecnologias utilizadas com o detalhe suficiente para as 
fundamentar tecnicamente, justificando adequadamente as produtividades obtidas, sua 
eventual evolução e preços, bem como, da evolução dos custos previsionais (mão-de- obra, 
conservação/reparação, outros custos). 


