
  
 
 

   

 
NOTA 

 
OPERAÇÃO 10.2.1.4 – CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS 

 

A operação 10214 – Cadeias curtas e mercados locais foi objeto de reprogramação do PDR 2020 em agosto 
de 2019, tendo sido aprovada através da Decisão C(2019) 7511 final, de 15  de outubro.  As alterações 
foram introduzidas na legislação nacional através da Portaria nº 338/2019, de 30 de setembro. 

Foi igualmente efetuada uma consulta escrita ao Comité de Acompanhamento para a adaptação dos 
critérios de seleção da operação na componente cadeias curtas. 

 

A. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS  

 Cadeias curtas 

1. Alteração das tipologias de beneficiários, passando apenas a ser elegíveis os titulares de 
explorações agrícolas, a título individual ou em parceria; 

2. Limitação da dimensão dos “Titulares de uma exploração agrícola” à mesma regra da operação 
10.2.1.1 (limite de 100 mil euros de volume de negócios e/ou pagamentos diretos); 

3. Alargamento das elegibilidades a despesas com as deslocações aos mercados, na tipologia de 
custos simplificados, com limite máximo de apoio por beneficiário de 7.448 euros (a que 
corresponde um investimento máximo de 9.360 euros atenta a taxa de apoio de 80%). O custo 
por deslocação ao mercado é de 60 euros, a que corresponde um apoio de 48 euros; 

4. Investimento máximo por projeto passa de 200 mil euros para 50 mil euros; 

5. Os critérios de seleção passam a ser os seguintes, decorrentes da consulta escrita ao Comité de 
Acompanhamento de 11 de outubro de 2019: 

 

 

 

 



  
 
 

   

 

 Mercados locais 

6. Alargamentos das elegibilidades às tipologias “Armazenamento, transporte e aquisição de 
pequenas estruturas de venda” e “Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais 
promocionais”; 

7. Investimento máximo por projeto passa de 200 mil euros para 100 mil euros; 

8. Critérios de seleção: não há alteração face aos critérios de seleção decorrentes da consulta 
escrita ao Comité de Acompanhamento de 12 de junho de 2019 (onde foram introduzidos os 
critérios de seleção AFJER - Agricultor Familiar ou Jovem Empresário Rural e MPB – Modo de 
Produção biológico).  

Os critérios de seleção são os seguintes: 

 

 

 Cadeias curtas e mercados locais 

9. O prazo máximo para os promotores executarem os seus projetos passa de 24 meses para 36 
meses 

 

B. ABERTURA DE ANÚNCIOS DE CONCURSOS 

A abertura de avisos passa a ser feita de forma autónoma para a componente “Cadeias curtas” e para a 
componente “Mercados locais”.  

Pode ser aberto em simultâneo um aviso para a componente cadeias curtas e um aviso para a componente 
mercados locais. 

Em anexo encontra-se um guião para criação de anúncios de abertura de concurso da operação 10.2.1.4  - 
Cadeias curtas e mercados locais, atentas as alterações introduzidas no sistema de informação do 
PDR2020. 

AG PDR2020, 23.10.2019 


