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SESSÃO DE DIVULGAÇÃO 

E ESCLARECIMENTO DA 

MEDIDA LEADER



 Apresentação:

o DLBC Rural

o Território de Intervenção da ADRITEM

 Medida 10.2 – LEADER

o Descrição da Operação

o Principais Áreas de Apoio: Beneficiários, critérios de elegibilidade, apoio e taxas

10.2.1.1. Pequenos investimentos nas explorações agrícolas;

10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização;

10.2.1.3. Diversificação de atividades na exploração agrícola;

10.2.1.4. Cadeias curtas e mercados locais;

10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais;

10.2.1.6. Renovação das aldeias.

 Notas adicionais

 Debate/ Questões
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Abordagem Leader é um plurifundo que permite dar resposta em simultâneo às

necessidades de desenvolvimento local e ao contributo especifico que o setor agrícola e

agroindustrial pode dar ao nível de intervenções de pequena dimensão com objetivos

específicos de cariz local excluindo-se algumas tipologias de operação habituais na

abordagem LEADER tendo em conta o previsto DLBC plurifundos que permitirá o

financiamento desse tipo de operações por outros FEEI, nomeadamente o FEDER e o FSE.

No âmbito do DLBC – conhecido como abordagem LEADER no caso do FEADER – foi

identificada a oportunidade e ficou prevista no Acordo de Parceria a possibilidade de

potenciar o impacto das futuras Estratégias de Desenvolvimento Local através da

complementaridade dos apoios dos vários fundos comunitários disponível (FEADER, FEAMP,

FEDER e FSE) e dos respetivos programas financiadores.
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 “Abordagem LEADER” ?
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Estratégias de 
Intervenção da 

ADRITEM

Desenvolvimento Rural
Arquitetura de programação
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TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

Milheirós de Poiares; 
Romariz;
União de Freguesias de 
Caldas de S. Jorge e 
Pigeiros; União das 
freguesias de Canedo, 
Vale e Vila Maior e União 
de freguesias de Lobão. 
Gião, Loureiro e Guisande

Lomba, União das 
freguesias de Foz do 
Sousa e Covelo; União 
das freguesias de Melres 
e Medas.

Carregosa; Cesar; Fajões; 
Loureiro; Macieira de Sarnes; 
Ossela; São Martinho da Gândara; 
Vila de Cucujães; União das 
freguesias de Nogueira do cravo 
e Pinelo; União das freguesias de 
Oliveira de Azeméis; Santiago e 
Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e 
Madail; União das freguesias de 
Pindelo da Bemposta, Travanca e 
Palmaz.

Valongo; União das freguesias 

de Campo e Sobrado.

Santa Maria da Feira

Gondomar

Oliveira de Azeméis

Valongo
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Implementação das Estratégias

DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES
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Ação 10.2 – Implementação das Estratégias

“Desenvolvimento Local” do PDR2020

MEDIDA 10 - LEADER



 Áreas de Apoio:

10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações agrícolas;

10.2.1.2  - Pequenos investimentos na transformação e comercialização;
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10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração;

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais;

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais;

10.2.1.6 - Renovação de aldeias.



 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas
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 Objetivos:

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

 Contribuir para o processo de modernização 
e capacitação das empresas do sector 
agrícola.



 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas
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 Beneficiários
Pessoas singulares e coletivas que 
exerçam atividade agrícola.

Incentivo não reembolsável 

Áreas desfavorecidas: 50%

 Investimento:

O limite máximo dos apoios a 
conceder, por beneficiário, é de 
25.000€ durante o período de 

programação. 



Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários

 Encontrarem-se legalmente constituídos; 

 Cumprimentos das condições legais necessárias ao exercício da atividade;

 Terem a situação tributária e contributiva regularizada;

 Não terem sido condenados em processo-crime no FEADER e do FEAGA;

 Deterem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada;

 Titulares da exploração agrícola (registo no Sistema de Identificação Parcelar);

 Terem recebido pagamentos diretos de valor =< a 5.000 euros e não terem atingido um 

volume de negócios superior a 50.000€, no ano anterior ao da candidatura;

 Exercer atividade agrícola há + de 1 ano, ou ser Jovem Agricultor (primeira Instalação) 

com candidatura aprovada (no quadro anterior ou em processo de transição);

 Terem domicilio fiscal num dos conselhos pertencentes ao território de Intervenção do 

GAL (ADRITEM) ou concelhos limítrofes. 
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Critérios de seleção das candidaturas

 Candidatura apresentada por membro de agrupamento ou organização de 

produtores reconhecidos no setor do investimento;

 Candidatura apresentada por jovem agricultor em primeira instalação;

 Candidatura com investimento em melhoramentos fundiários e plantações;

 Investimento relacionado  com  proteção e utilização eficiente dos recursos;

 Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL (Estratégia de 

Desenvolvimento Local). 
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Elegibilidade das Operações

 Tenham um custo total elegível, => 1.000€ =< 40.000€;

 Tenham início após a data de apresentação da candidatura;

 Apresentem coerência técnica, económica e financeira;

 Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, 

designadamente em matéria de licenciamento. 
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 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas
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 Objetivos:

 Contribuir para o processo de modernização 
e capacitação das empresas de transformação 
e de comercialização de produtos agrícolas;



 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas
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 Beneficiários

Incentivo não reembolsável 

Áreas desfavorecidas: 45%

 Investimento:

Pessoas singulares e coletivas que se dedicam à 
transformação ou comercialização de produtos 
agrícolas.

10.000€ ≥Inv. ≤ 200.000€
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Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários

 Encontrarem-se legalmente constituídos;

 Cumprimento das condições legais necessárias ao exercício da atividade;

 Terem situação tributária e contributiva regularizada;

 Não terem sido condenados em processo-crime no FEADER e do FEAGA;

 Deterem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada;

 Possuírem situação económica e financeira equilibrada, com uma Autonomia 

Financeira (AF) Pré-Projecto ≥ 20% , não aplicável aos candidatos sem 

atividade, desde que suportem com Capitais próprios ≥ 25% do custo total 

elegível.



Critérios de seleção das candidaturas
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 Candidatura apresentada por jovem agricultor em primeira instalação;

 Criação líquida de postos de trabalho;

 Investimentos em proteção e utilização eficiente dos recursos;

 Nível da contribuição da candidatura para os objetivos da EDL (Estratégias de 

Desenvolvimento Local);

 Criação de valor económico.

Critérios de Elegibilidade das Operações

 Enquadramento nos sectores industriais a seguir identificados (Portaria n.º 

152/2016) ou serem respeitantes à comercialização de produtos desses sectores 

ou de produtos agrícolas; 

 Incidam no Território Intervenção ADRITEM Rural

 Contribuam para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da 

produção agrícola.
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10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração agrícola
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 Objetivos:

 Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de 
atividades que não sejam de produção, transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas, criando novas fontes de 
rendimento e de emprego;

 Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do 
rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a 
ocupação do território e o reforço da economia rural.



10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração agrícola
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 Beneficiários

 Investimento:

10.000€ ≥Inv. ≤ 200.000€

Pessoas singulares e coletivas 
que exerçam atividade agrícola 
ou membros do seu agregado 
familiar.

Incentivo não reembolsável:

40% s/ criação de posto de trabalho

50% c/ criação de postos de trabalho



Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
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 Encontrarem-se legalmente constituídos;

 Cumprimentos das condições legais de exercício da atividade;

 Situação tributária e contributiva regularizada na Segurança Social e Finanças;

 Situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do FEADER;

 Não terem sido condenados em processo-crime no âmbito do FEADER ou FEAGA;

 Sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação 

em vigor;

 Situação económica -financeira equilibrada, com uma Autonomia Financeira Pré-

Projeto ≥ 20% (utilizando o exercício anterior), ou no caso de início de atividade 

suportarem com Capitais Próprios ≥ 25% do custo total elegível;  

 Titulares da exploração agrícola (registo no Sistema de Identificação Parcelar).



Critérios de seleção das candidaturas
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 Candidatura apresentada por Jovem Agricultor, em primeira instalação; 

 Criação líquida de postos de trabalho; 

 Candidatura com investimento relacionado com proteção e utilização eficiente 

dos recursos;

 Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL;

 Criação de valor económico.

Critérios de Elegibilidade das Operações

 Enquadramento nas atividades económicas identificadas referidas na Portaria n.º 

152/2016 (alojamento turístico, serviços recreação e lazer, serviços relacionados 

com a agricultura, silvicultura ou exploração florestal, ou outras definidas pelo 

GAL em sede de Aviso Candidatura.

 Sejam realizadas na Exploração Agrícola e Incidam no Território Intervenção ADRITEM 

Rural



 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
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Objetivos:

 Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, 
contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos 
produtos e especialidades locais, a diminuição dos desperdícios 
alimentares, bem como a melhoria da dieta alimentar através do acesso 
a produtos da época, frescos e de qualidade, fomentando a confiança 
entre produtor e consumidor;

 Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente 
sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de gazes 
efeitos de estufa, através da redução de custos de armazenamento, 
refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição;



10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais

- GAL ou Entidades Gestoras (EG);
- Associações c/ objetivo social 
para o desenvolvimento local;
- Associações (agrupamentos ou 
organizações de produtores);
- Parcerias (no mínimo 3 
produtores);
- Autarquias locais (“mercados 
locais”)
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 Beneficiários

 Investimento:

5.000€ ≥Inv. ≤ 200.000€

Incentivo não reembolsável 

Áreas desfavorecidas: 50%



Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
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 Encontrarem-se legalmente constituídos;

 Cumprimentos das condições legais de exercício da atividade;

 Situação tributária e contributiva regularizada na Segurança Social e Finanças;

 Situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do FEADER ou FEAGA;

 Não terem sido condenados em processo-crime no âmbito do FEADER ou FEAGA;

 Sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação 

em vigor;

 Possuírem situação económica e financeira equilibrada, quando aplicável.



Critérios de seleção de candidaturas
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 Candidatura apresentada por agrupamento ou organização de produtores;

 Qualidade da parceria, que valoriza a abrangência e a representatividade dos 

intervenientes  da cadeia curta local e representação dos produtores de parceria;

 Número de produtores participantes no projeto;

 Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL.

 Enquadramento nas ações identificadas anteriormente;

 Sejam realizadas no Território Intervenção ADRITEM Rural;

 Apresentarem um Plano de Investimento que identifique a área geográfica de incidência 

e a modalidade de cadeias curtas, bem como as atividades a desenvolver, com 

especificação dos resultados esperados, orçamento e calendarização.

 Assegurem as fontes de financiamento de capital alheio;

 Tenham inicio após a data de apresentação da candidatura.

Critérios de Elegibilidade das Operações



10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

Agrupamentos de operadores que 
participem num dos seguintes 
Regimes:
Regime de qualidade dos produtos 
agrícolas e géneros alimentícios:
- (DOP); (IOG) e (ETG).
- Produção Biológica e à rotulagem de 
produtos biológicos;
Designação, apresentação, rotulagem 
e proteção das indicações geográficas. 
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 Beneficiários

 Investimento:
5.000€ ≥Inv. ≤ 200.000€

Incentivo não reembolsável 

Áreas desfavorecidas: 50%

DOP – Denominações de origem protegidas
IGP – Indicações geográficas protegidas
ETG – Especialidades tradicionais garantidas  Nota: No caso de planos apresentados em parcerias de

agrupamentos e com um mínimo de 3 produtos, ou no
caso da promoção de novos qualificados, o investimento
poderá atingir um máximo de 400.000€*.
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Objetivos:

 Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção 
que permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos por 
regimes e qualidade;

 Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela 
qualidade, utilizando o potencial de mercado associado.



Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
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 Estarem legalmente constituídos;

 Cumprimentos das condições legais de  exercício da atividade;

 Situação tributária e contributiva regularizada na Segurança Social e Finanças;

 Situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do FEADER;

 Não terem sido condenados em processo-crime no âmbito do FEADER ou FEAGA;

 Sistema de contabilidade organizada ou simplificada na legislação em vigor;

 Integrar, pelo menos, 1 produtor que tenha aderido a um dos regimes de 

qualidade previstos de qualidade, a titulo de um produto especifico.

Critérios de seleção das candidaturas

 Qualidade do Plano de Ação;

 Nível de contribuição da candidatura para os objetivos da EDL; 

 Hierarquização dos critérios anteriores, bem como formulas, ponderação e 

critérios de desempate são definidos pelo GAL (ADRITEM) e divulgados no 

respetivo anúncio de apresentação de candidatura.



10.2.1.6 - Renovação de aldeias
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 Beneficiários

- Pessoas singulares ou 
coletivas de direito 
privado;

- Autarquias locais e suas 
associações;

- Outras pessoas coletivas 
públicas;

Incentivo não reembolsável: 50%

 Investimento:
5.000€ ≥Inv. ≤ 200.000€



Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
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 Legalmente constituídas;

 Cumprimentos das condições legais de  exercício da atividade;

 Situação tributária e contributiva regularizada na Seg. Social e Finanças;

 Situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do FEADER;

 Sistema de contabilidade organizada;

 Não terem sido condenados em processo-crime (disponibilidades financeiras);

 Possuir uma situação económico financeira equilibrada;

 Ser detentor, a qualquer titulo, do património objeto da candidatura.



Critérios de seleção das candidaturas
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 Investimento relacionado com proteção e utilização eficiente dos recursos;

 Investimento que capitalize valor histórico, económico ou social;

 Nível de contribuição de candidatura para os objetivos da EDL (Estratégias de 

Desenvolvimento Local).

Elegibilidade das Operações

 Tenham um custo total elegível, apurado em sede de análise, igual ou 

superior a 5.000€ e inferior ou igual a 200.000€;

 Apresentar um plano de intervenção, incluindo as atividades a desenvolver;

 Assegurarem, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital alheio;

 Apresentarem sustentabilidade financeira adequada à operação para o 

período de 3 anos após a sua conclusão;

 Terem inicio após a data de apresentação da candidatura;

 Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, 

designadamente em matéria de licenciamentos.



 Principais Áreas de Apoio:

10.2.1.1 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas;

10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização;
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3. Diversificação de atividades na exploração;

4. Cadeias curtas e mercados locais;

5. Promoção de produtos de qualidade locais;

6. Renovação de aldeias

Abertura Concurso 
imediato e até 30 
Setembro

Aguarda regulamentação da Autoridade 
de Gestão Nacional
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Notas adicionais…

Para além dos regulamentos comunitários e de outra legislação

nacional, normas transversais e orientações técnicas, destaca-se a

Portaria n.º 152/2016 de 25 de Maio.
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Como se candidatar:
- PDR 2020 – FEADER
Inscrever-se como beneficiário junto do IFAP (www.ifap.pt) e posteriormente registarem-
se e autenticarem-se no balcão 2020 (www.Portugal2020.pt)
As candidaturas são submetidas através de formulário electrónico disponível no sitio no
portal do Portugal 2020 em www.Portugal2020.pt do PDR2020 em www.pdr-2020.pt, ou
no sitio do GAL em www.adritem.com.pt

- PO NORTE – FEADER e FSE
As candidaturas são submetidas através de formulário disponível no sítio
No portal do Portugal 2020 em www.Portugal2020.pt

Mas informações: em www.Portugal2020.pt , em www.pdr-2020.pt e

da equipa da ADRITEM, através do endereço adrietm@adritem.pt ou pelo
telefone 256 878 230.

Notas adicionais…

http://www.ifap.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
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Telf. ( +351) 256.878.230 | Móvel ( +351) 963.587.880 | Fax. ( +351) 256.898.088

Gratos pela vossa presença!

QUESTÕES ???

marianacosta@adritem.pt
vaniacampos@adritem.pt 

Contactos:


