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SECA 2017 

Operação 3.2.2 - Pequenos Investimentos nas explorações agrícolas 

Nº anúncio: 04/3.2.2/2017 

Período: 14 de Agosto de 2017 às 14:00 a 16 de Outubro de 2017 às 17:00 

  

  

  

  

  

Informa-se que se encontram abertas candidaturas para a Operação 3.2.2 - 

Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola (4º Anúncio) - , desde 14 de 

Agosto de 2017 às 14:00 a 16 de Outubro de 2017 às 17:00,  

 

Com este aviso, o apoio à mitigação dos efeitos da seca é alargado aos distritos de 

Castelo Branco, Guarda, Bragança e aos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola e 

Santiago do Cacém. 

As candidaturas destinam-se a mitigar os efeitos da seca extrema e severa, como 

fenómeno climático adverso, através do apoio a investimentos específicos nas 

explorações em que a escassez de água compromete o maneio do efectivo pecuário, 

em particular o abeberamento dos animais. 

  

Intervenções a apoiar 

Investimentos nas explorações agrícolas em que comprovadamente se verifique 

que não existem disponibilidades hídricas para o abeberamento do efectivo 

pecuário e cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior a 

1.000 € e inferior ou igual a 40.000 €. 

Área geográfica elegível: 

Distritos de Castelo Branco, Guarda, Bragança e aos concelhos de Alcácer do 

Sal, Grândola e Santiago do Cacém. 

Dotação orçamental total de 1.000.000 € 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável. 

Critérios de seleção / Apuramento da valia global da operação (VGO) 

VGO = 0,10 JA + 0,50 SES + 0,4 PUE 



Em que: 

· JA – Promotor é jovem agricultor instalado à menos de 5 anos; 

·  SES – Grau de severidade da seca (Concelho em seca extrema – 20 pontos / 

Concelho em seca severa - 10 pontos) 

·  PUE – A candidatura apresenta investimentos relacionados com proteção e 

utilização eficiente de recursos 

  

 

Fonte: www.confagri.pt 


