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Tipologia de Apoio 10.2.1.4. 
CADEIAS CURTAS E MERCADOS LOCAIS

COMPONENTE CADEIAS CURTAS

Candidatura Aberta até 29 de Maio de 2020 (17H00)

DESTINATÁRIOS: Produtores Agrícolas e Agroalimentares 

Alentejo XXI- Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural



1. Objetivos

• Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo
para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e
especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da
dieta alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de
qualidade;

• Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente
sustentáveis.

2. Ações Elegíveis

• Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;
• Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público -

alvo;
• Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais;
• Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade

junto de núcleos urbanos que permitam escoar e valorizar a produção local;
• Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos

específicos e aquisições de serviços associadas;
• Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos

específicos, no âmbito de cadeias curtas.

3. Área Geográfica Elegível

• Concelho de Aljustrel: freguesia de Ervidel;
• Concelho de Beja;
• Concelho de Castro Verde: freguesias de Entradas, Santa Bárbara de

Padrões e S. Marcos da Ataboeira;
• Concelho de Mértola: freguesias de Alcaria Ruiva e S. João dos Caldeireiros;
• Concelho de Vidigueira: freguesias de Pedrógão do Alentejo, Selmes e

Vidigueira.
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4. Critérios de elegibilidade dos Beneficiários

• Pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares de uma exploração
agrícola e que tenham um volume de negócios ou de pagamentos diretos,
cuja soma seja igual ou inferior a 100.000 euros, no ano anterior ao da
apresentação da candidatura;

• Encontrarem-se legalmente constituídos;
• Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da respetiva

atividade, diretamente relacionadas com a natureza da operação;
• Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a

administração fiscal e a segurança social;
• Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do

financiamento do FEADER ou do FEAGA, ou terem constituído garantia a
favor do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.);

• Deterem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos
termos da legislação em vigor;

• Possuírem situação económica e financeira equilibrada, quando aplicável.

5. Critérios de Elegibilidade das Operações

• Sejam realizadas na área geográfica elegível;
• Tenham um custo total elegível, apurado em sede de análise, igual ou

superior a 500 euros e inferior ou igual a 50.000 euros;
• Se enquadrem na tipologia de ações prevista no artigo seguinte;
• Assegurem, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital alheio;
• Apresentem um plano investimento que identifique a área geográfica de

incidência e a modalidade de cadeias curtas, bem como as atividades a
desenvolver, com especificação dos resultados esperados, o orçamento e a
calendarização;

• Tenham início após a data de apresentação da candidatura;
• Apresentem coerência técnica, económica e financeira;
• Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos,

designadamente em matéria de licenciamento.
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6. Forma, Nível e Limites dos Apoios

• O nível de apoio a conceder, com base no custo total elegível, apurado em
sede de análise, dos investimentos propostos na candidatura, é de 50% do
investimento material elegível e de 80% do investimento imaterial elegível;

• O montante máximo de apoio relativo a deslocações, por titular de uma
exploração agrícola, no âmbito da operação, não pode exceder os 7.488,00€,
durante a vigência do projeto, correspondente a um apoio de 48,00€ por
deslocação, considerando-se um dia de entregas equivalente a uma
deslocação.

Para mais informações contacte:

Rua da Misericórdia nº 10, 7800-285 Beja

Horário Funcionamento: 9:30 às 13:00 / 14:30 às 16:30

julia.passinhas@alentejoxxi.com / 967125532

jose.nobre@alentejoxxi.com / 966583019

https://alentejoxxi.pt/

Ou aceda ao link: https://alentejoxxi.pt/candidaturas-abertas/
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