
 

 

10.2.1.1 Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas (Seca Moderada) 

(Guarda e Sabugal) 

Beneficiários 

Podem beneficiar do apoio previsto na presente portaria as pessoas singulares ou colectivas que exerçam atividade agrí-

cola. 
 

Objetivos e Prioridades Visadas 

 As candidaturas apresentadas devem prosseguir o objetivo de mitigação dos efeitos da seca moderada, através do apoio a 

investimentos específicos nas explorações em que a escassez de água compromete o maneio do efetivo pecuário, em parti-

cular o abeberamento dos animais e a manutenção das culturas permanentes instaladas. 
 

Tipologia das Intervenções a Apoiar 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em 

sede de análise, seja superior ou igual a 100 € e inferior ou igual a 40 000 EUR. 
 

Critérios de Elegibilidade 

 Os candidatos aos investimentos propostos devem reunir todas as condições exigidas nos artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na versão republicada pela Portaria 133/2019, de 9 de maio (beneficiário e opera-

ção). 

 Sob pena de indeferimento da candidatura, devem ser apresentados os documentos adicionais que tenham sido soli-

citados para confirmação dos critérios de elegibilidade. 

  A metodologia de apuramento da Valia Global da Operação (VGO) utilizada para a seleção e hierarquização dos 

pedidos de apoio assenta na aplicação da seguinte fórmula definida no aviso de candidatura: 

VGO = 0,10 MFP + 0,15 PUE + 0,20 PD + 0,5 EDL + 0,05 AFJER  

           MFP— A candidatura apresenta investimentos em melhoramentos fundiários ou plantações . 

 PUE— A candidatura apresenta investimentos relacionados com proteção e utilização eficiente dos recursos.  

 PD — Montante de pagamentos diretos recebidos pelo beneficiário, no ano anterior ao da candidatura . 

 EDL—Contributo da candidatura para os objetivos da EDL. 

 AFJER— Candidatura apresentada por pessoa singular ou coletiva reconhecida com o estatuto de agricultor fami-

liar ou de jovem empresário rural. 

Candidaturas Abertas    

12 de Setembro de 2019 a 11 de Outubro de 2019*   
*Até as 16:59:59  
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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 três escalões: 

 ≤5 000 – 20 pontos 

 >5 000 e ≤15 000 – 10 pontos 

 >15 000 – 0 pontos 
 

EDL—Estratégia de Desenvolvimento Local 

Pontuação atribuída em função do contributo da candidatura para os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local e da 
situação de seca, definida pelo seguinte: 

20 Pontos no caso de investimentos em: 

Edifícios e outras construções: 

Açudes; Bebedouros – Construção; Captações de águas subterrâneas; Charca; Poço; Tanque de Água. 

Equipamento - Geral: 

Bebedouros (equipamento); Eletrobomba; Cisterna; Equipamentos para a utilização de energias renováveis (utilizados 
na captação de água); Tubagem (com acessórios). 

Equipamento – Regadio: 

Charca – Equipamento; Condutas; Contador de água; Depósito para água; Equipamento de bombagem; Equipamentos 
de monitorização da quantidade e qualidade da água; Sistema de filtragem. 

 0 Pontos para os restantes investimentos. 
 

Forma, Nível e Limites dos Apoios 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite de 25 000 EUR de apoio por beneficiário. 

O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de candidaturas, com base no custo total elegível, apurado 
em sede de análise, dos investimentos propostos na candidatura, em percentagem, é de 50%, conforme definido no Anexo II da Porta-
ria n.º 152/2016, de 25 de maio, na versão republicada pela Portaria 133/2019, de 9 de maio. 
  

Despesas Elegíveis e Não Elegíveis  

Com exceção das despesas gerais referidas no nº 3 do Anexo I da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na versão republicada pela Por-
taria 133/2019, de 9 de maio, apenas são elegíveis as despesas efetuadas após a data de submissão das candidaturas. 

As despesas elegíveis e não elegíveis são, designadamente, as constantes do Anexo I da Portaria citada, relativas a investimentos 

específicos em captação, distribuição e armazenamento de água.  

Forma de Apresentação das candidaturas 

As candidaturas são submetidas através de formulário electrónico disponível no sitio do portal do Portugal 2020 em 
www.portugal2020.pt ,  do PDR2020 em www.pdr-2020.pt ou no sítio do Gal em www.pro-raia.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte toda a informação necessária a candidatura no site do Gal Pró-Raia em www.pro-raia.pt, onde pode encontrar para download 
os documentos :  

 Aviso de Abertura de Concurso N.º 003/GAL PRÓ-RAIA/10211/2019—Pequenos Investimentos na Exploração  Agrícola. 

 Modelo da Memória Descritiva  da Operação 10.2.1.1—Pequenos Investimentos na Exploração  Agrícola. 

 Documentos a Apresentar com a Candidatura para Controlo Documental 

 Orientação Técnica Especifica nº21 (que altera a OTE nº 25/2016) 

 Portarias n.º 152/2016, de 25 de maio, nº 249/2016 de 15 de Setembro, n.º 238/2017, de 28 de julho,  n.º 46/2018 de 12 de 
fevereiro, nº 214/2018 de 18 de Julho, n.º 303/2018 de 26 de novembro, n.º 133/2019, de 9 de maio e 250/2019, de 8 de agos-
to. 

 E link de Inscrições /Acesso ao Formulário. 

Para esclarecimentos complementares deverá contatar o GAL Pró-Raia através do endereço de e-mail pro-raia@pro-raia.pt ou pelo 
telefone 271 210 210. 

A leitura deste folheto não dispensa a consulta de toda a documentação e legislação em vigor. 

  

 

 

 


