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O PDR2020 EM TRANSIÇÃO

Regime de Transição (RT) | Next Generation (NG)

3 584 M€ 975 M€ 312M€

FEADER | PDR2020 FEADER | RT FEADER | NG

2014 - 2020 2021 - 2022



REGIME DE TRANSIÇÃO E NEXT GENERATION

Linhas de Orientação:

 Simplificação e rapidez na operacionalização das intervenções; 
 Avisos específicos; 
 Regimes de aplicação com base na utilização de custos simplificados; 
 Discriminação positiva à Agricultura Familiar;
 Majorações de níveis de apoio nos territórios vulneráveis aos fogos 

rurais;  
 Aumento de níveis de apoio em intervenções NG;
 Alteração de limites de investimento elegível.



 Grupo A (min 37%) | ambiente e clima | 140 M€

Conversão em Agricultura biológica
Pagamentos associados ao novo ciclo de compromissos, com 
duração de dois anos

. 
 Grupo B (min 55%) | desenvolvimento económico e rural | 172 M€

• Agricultura de precisão e inteligente, modernização, TIC, digitalização 
e inovação;

NEXT GENERATION  | ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Repartição mínima de recursos por dois Grupos de tipologias de 
intervenção:



• Renovação do parque de tratores agrícolas - termo a 31/05/2021;

• Investimentos em redes anti granizo - a decorrer até 23/06/2021;

• Instalação de painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas – a 
decorrer até 14/07/2021 e na agroindústria - a decorrer até 02/08/2021;

• Investimentos em construção e equipamentos, para valorização 
agrícola, armazenamento, tratamento e transporte de efluentes 
pecuários (ENAPAI) – a abrir de 7 a 11 de junho;

NEXT GENERATION  | ÁREAS DE INTERVENÇÃO



• Pequenos investimentos nos territórios 
vulneráveis aos fogos rurais – Previsão de 
abertura Junho;

• Instalação de Jovens Agricultores nos territórios 
vulneráveis aos fogos rurais – Previsões de 
abertura Julho;

NEXT GENERATION  | ÁREAS DE INTERVENÇÃO



• Instalação de zonas de enchimento, retenção e tratamento dos 
resíduos e renovação de equipamentos de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos - Setembro previsão de abertura;

• Agricultura de precisão e inteligente - Setembro previsão de abertura;

• Grupos Operacionais (Dezembro) - Bolsa de Iniciativas | Temáticas da 
Agenda da Inovação para a Agricultura   Terra Futura.

NEXT GENERATION  | ÁREAS DE INTERVENÇÃO



Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Julh. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

3.1.2.  Investimento na exploração agrícola + 3.1.1 Prémio Jovens Agricultores

3.1.3.  Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por um Instrumento Financeiro

3.2.3.  Investimentos na exploração agrícola apoiados por um Instrumento Financeiro

3.3.1.  Investimento, transformação e comercialização de produtos agrícolas

3.3.3.  Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícola sapoiado por um Instrumento 

Financeiro

3.4.2.  Melhoria da eficiência dos regadios existentes

(13)

Até 

jan 

2022

(1) Aviso específico para os jovens agricultores dos Territórios Vulneráveis - perigo incêndio Período previsional em que decorrem os avisos Nest Generation

(2) Aviso específico Redes anti-granizo Período previsional em que decorrem os restantes avisos

(3) Aviso específico Charcas

(4) Aviso específico ENEAPAI (9) Aviso específico Territórios Vulneráveis - perigo incêndio

(5) Aviso específico agricultura de precisão e inteligente (10) Aviso específico Paineis fotovoltaicos

(6) Aviso específico instalação zonas de preparação/tratamento resíduos de produtos fitofarmacêuticos (11) Aviso específico Armazenamento Vinho fora dos territórios dos GAL (a par de abertura da 10.2.1.2 pelos GAL)

(7) Aviso específico tratores (12) Regadios Tradicionais - Pactos

(8) Aviso específico Paineis fotovoltaicos (13) 2 Avisos Segurança de barragens e Modernização/reabilitação - Obra

PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE AVISOS 2021

Meses / Trimestres

1º T 2º T 3º T 4º T

(1)

   3.2.1.  Investimento na exploração agrícola

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

   3.2.2.  Pequeno investimento na exploração agrícola

(7)

(9) 

   3.3.2.  Pequeno Investimento, transformação e comercialização de produtos agrícolas

(10)

(11)

(12)

(8)



Procedimentos de Candidatura – PDR2020
Criação do IB (Identificação do Beneficiário) junto do IFAP, I.P. e criação de registo no Balcão do Beneficiário 
(BB) do PDR2020

No âmbito das candidaturas ao PDR2020, todos os procedimentos correm através de Balcão próprio disponível 
em https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login

Assim, para todo o potencial promotor de um pedido de Apoio (PA) às medidas do PDR2020, o primeiro passo 
será a criação de um registo no IFAP, I.P., tendo em vista a obtenção do NIFAP (número de identificação no 
IFAP), necessário para todas as ajudas no âmbito do FEADER. https://www.ifap.pt/web/guest/ib-informacao

Após a obtenção do NIFAP, o promotor deverá efetuar o seu registo no Balcão do PDR2020.

Com os dois registos operacionais, os promotores estão em condições de preencher e submeter formulários 
de candidatura, resposta a esclarecimentos, pedidos de alteração de projetos aprovados e demais interações 
que sejam necessárias entre a gestão do Programa e a entidade promotora.  

Todos os avisos estão disponíveis quer no Balcão do Beneficiário quer na página do PDR2020 em 
http://www.pdr-2020.pt/

https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login
https://www.ifap.pt/web/guest/ib-informacao
http://www.pdr-2020.pt/


Procedimentos de Candidatura – PDR2020

O portal do PDR2020 e o Balcão do Beneficiário

É da responsabilidade do promotor, ou de entidade consultora por si contratada, a leitura atenta dos avisos e
da legislação de suporte de cada medida de investimento do PDR2020.

Os promotores deverão ainda, ter particular atenção à Orientação Técnica Geral (OTG) N.º 9/2018, na versão
de 04/05/2020, relativa à submissão de candidaturas ao PDR2020, disponível em http://www.pdr-2020.pt/O-
PDR2020/Orientacoes-Tecnicas-Gerais

A partir do registo do promotor, todos os procedimentos correm de forma desmaterializada entre o mesmo e
a administração, uma vez que toda a documentação e demais evidências necessárias, serão carregadas no
sistema em ficheiros pdf, que ficarão disponíveis a qualquer momento aos diferentes utilizadores do mesmo.

Para a submissão de uma determinada candidatura, bastará ao promotor entrar na sua área reservada do BB e
selecionar a opção “Nova Candidatura”.

http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Orientacoes-Tecnicas-Gerais


• Candidatura - Fases a considerar:

Apresentação de 
candidaturas

Apenas são elegíveis despesas executadas após a data de submissão da candidatura

Hierarquização 
de Valia

Distribuição 
para análise 

integral

Análise e Decisão

Termo de 
Aceitação

Execução da operação

Submissão do(s)
Pedido(s) de Pagamento

Pagamento(s)

Perenidade da 
operação

Visita(s)



Para esclarecimentos adicionais:

 http://www.pdr-2020.pt/

 http://www.pdr-2020.pt/FAQ

 https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/contacto/contactar

 Pdr2020.apoio@pdr-2020.pt

 Direções Regionais de Agricultura e Pescas

 Grupos de Ação Local

CONTACTOS

http://www.pdr-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/FAQ
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/contacto/contactar
mailto:Pdr2020.apoio@pdr-2020.pt


www.pdr-2020.pt

http://www.pdr-2020.pt/

