
Apoio PDR 2020
Agricultura Familiar vai
beneficiar de um apoio do
Governo de 3 milhões de euros



Em que consiste esta linha de apoio
A Proposta de Orçamento do Estado para 2022 reforça os apoios
à Agricultura Familiar. 

Financiamento
 até 3 milhões de euros.



Enquadramento
Foi entregue na Assembleia da República, a 13 de Abril, o documento que o Governo assegura
no âmbito do PDR Agricultura Familiar, apoiar pequenos investimentos em explorações
agrícolas, assegurando um financiamento até 3 milhões de euros.

Derivado do aumento exponencial dos preços dos produtos alimentares, petrolíferos e
energéticos é imprescindível este tipo de apoios com vista a mitigar as consequências
inevitáveis não só para as atividades produtivas, como também, para as explorações agrícolas
cuja sobrevivência depende em grande medida de ajudas de ordem monetária.



Obtenção do Estatuto de
Agricultura Familiar

Pressupõe o cumprimento de alguns requisitos, nomeadamente ser titular de uma
exploração agrícola, a mão de obra familiar deve ser igual ou superior a 50% do total de mão
de obra necessária para a exploração, entre outros critérios de elegibilidade, bem como o
rendimento da atividade agrícola ser igual ou superior a 20% do total do rendimento
coletável.



Idade superior a 18 anos;
 Rendimento coletável do agregado familiar, por sujeito passivo, inferior ou igual ao valor
enquadrável no 4.º escalão do imposto do rendimento de pessoas singulares, ou seja 25.075€
(em 2021);
 Rendimento da atividade agrícola igual ou superior a 20% do total do rendimento coletável;
Apoio relativo ao Regime de Pagamento Base e do Regime da Pequena Agricultura,
decorrente das ajudas da Política Agrícola Comum (PAC), não superior a 5.000€; 
 Mão de obra familiar igual ou superior a 50% do total de mão de obra estimada para a
exploração;
Titular de exploração agrícola familiar, que se situe em prédios rústicos ou mistos,
identificados no sistema de identificação parcelar do Instituto e Financiamento da
Agricultura e Pescas.

Requisitos a cumprir:



Objetivos

Potenciar o PDR2020 e a sua execução até 2025, integrando os Fundos de Nova
Geração, para incremento de medidas que permitam uma transição para uma
agricultura mais sustentável e contribuindo para uma maior autonomia alimentar
do país;

Valorização da pequena agricultura familiar mediante as medidas como: a
majoração dos subsídios relativos à utilização de gasóleo colorido e marcado; a
redistribuição de apoios a favor das explorações de menor dimensão e a garantia
de apoios aos pequenos investimentos nas explorações agrícolas;

Apoio do regadio eficiente e sustentável;



Objetivos

Desenvolver processos com vista à internacionalização dos operadores
económicos do setor agroindustrial, através da negociação de acordos bilaterais
de âmbito sanitário e fitossanitário e da disponibilização de informação aos
operadores económicos;

Apoio da pesca e da aquicultura inovadora e sustentável, reestruturar e
modernizar a frota de pesca, potenciando a competitividade, a renovação
geracional e a internacionalização;

Reforço da estratégica de abastecimento do pescado às populações no contexto
da segurança alimentar, promover um consumo mais responsável, fomentar um
comércio mais justo com garantias de rastreabilidade, e apoiar a indústria
transformadora, garantindo o seu contributo para a valorização do pescado.
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