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VERBAS DA UE DO NOVO QUADRO PARA 

APOIOS AO INVESTIMENTO JÁ CHEGARAM 
AOS AGRICULTORES 

 
 
Os primeiros apoios do novo quadro comunitário às medidas de investimento nas 

explorações agrícolas e na agro-indústria, já chegaram aos agricultores. Foram veiculados 

cerca de 44 milhões de euros no mês de junho no âmbito de projetos de investimento do 

PDR 2020, que equivalem a um aumento de 1% na taxa de execução deste programa. 

 

Segundo o Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque: “Já estamos a 

disponibilizar aos agricultores os apoios ao investimento no âmbito do PDR 2020. Já 

tínhamos veiculado apoios às regiões desfavorecidas e aos seguros e agora chegam os 

apoios para as medidas de investimento. Assim, contamos já com uma taxa de 

execução de cerca de 5%, o que é bastante positivo. Depois de sermos o primeiro país 

a abrir as medidas do investimento e de estarmos entre os primeiros países a ter o seu 

Programa de Desenvolvimento Rural aprovado, somos dos primeiros a veicular os 

respectivos fundos. De salientar que este é o primeiro ano de operacionalização do 

PDR 2020 e no entanto, vai ser possível veicular aos agricultores, contabilizando os 

apoios do ProDer e do PDR 2020, o mesmo montante que temos disponibilizado nos 

últimos anos, cerca de 700 milhões de euros, o que significa que conseguimos fazer 

pela primeira vez na nossa história de política agrícola uma transição entre quadros 

comunitários de uma forma completamente suave e sem criar instabilidades no 

sector”. 

 

A taxa de execução de cerca de 5% contempla já os apoios veiculados em 2014 à Medida 

Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD’s) e aos Seguros. No total 

e até ao momento já chegaram aos agricultores do PDR 2020, um total de cerca de 165 

milhões de euros.  
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