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1. Portaria n.º 107/2015 de 13 de abril  
 

Objeto: Regime de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração agrícola»», e da operação 3.3.2, 
«Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas», ambas da medida 3, «Valorização da 
produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 
 
Área geográfica de aplicação: Os apoios previstos na presente portaria são aplicáveis na área geográfica correspondente aos 
territórios não abrangidos por uma Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) apoiada no âmbito da ação 10.2., «Implementação 
das estratégias de desenvolvimento local» da medida 10, «Leader» do PDR 2020. 
 
Beneficiários: Podem beneficiar dos apoios previstos na presente portaria as pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
atividade agrícola ou que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas. 
 
ANEXO I - Sectores industriais enquadrados no PDR 2020 
ANEXO II -Despesas elegíveis e não elegíveis 
ANEXO III - Níveis de apoio 
 
Para mais informações, segue o link: 

Portaria n.º 107/2015 - Diário da República n.º 71/2015, Série I de 2015-04-13 

 
2. CRESC ALGARVE 2020 promove ROAD SHOW pela Região 

 
O Hotel Grande Real Santa Eulália em Vila Real de Santo António vai receber, no dia 21 de Abril, das 14:30 às 13:00 horas,  a 
primeira de um conjunto de quatro Sessões de Divulgação do Programa Operacional do Algarve (CRESC ALGARVE 2020),  num 
roteiro regional de apresentação dos Fundos Europeus (FEDER e FSE) disponíveis para a região até 2020. 
 

Estas sessões visam elucidar potenciais beneficiários (públicos e privados) acerca dos objetivos estratégicos, regulamentos, avisos 
de concursos, regras, incentivos disponíveis, condições de elegibilidade, e demais trâmites relacionados com a apresentação de 
candidaturas aos incentivos do Portugal 2020. 
Os eventos ocorrem no momento em que foram publicados até ao final de março uma dezena de concursos, com uma dotação 
total de 26 milhões de euros de FEDER, no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas do CRESC ALGARVE 2020. 
Cada sessão tem a duração de uma manhã e desenvolve-se em três sessões paralelas, abordando os seguintes temas: Sistemas 
de Incentivos Empresas (sala 1),  Emprego, Inclusão, Formação e Educação( FSE) (sala 2) e  Projetos Públicos e Território (FEDER) 
(sala 3). O modelo contempla as boas vindas de abertura a cargo do presidente do Município anfitrião, a intervenção do presidente 
da Comissão Diretiva do Programa Operacional do Algarve, David Santos, ao que se seguem as áreas temáticas em paralelo e um 
período aberto a questões no final. 
A entrada é livre, com inscrição obrigatória, sujeita à capacidade das salas. 
 
Calendário do Roteiro Regional: 
14 Abril - 9h30 – 13 h – Albufeira – Hotel Grande Real Santa Eulália 

16 Abril - 9h30 – 13h - Faro – Escola Superior de Saúde ( junto ao Teatro das Figuras) 

21 Abril - 14h30 – 18 h -  Vila Real de Santo António – Auditório do C. Cultural António Aleixo 
22 Abril - 9h30 – 13h -  Lagos – Auditório do Centro Cultural de Lagos 

 

Programa e Inscrições link: http://poalgarve21.ccdr-alg.pt/site/content/cresc-algarve-2020-promove-road-show-pela-regiao 
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