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 AGRICULTURA

Portaria n.º 67/2020

de 11 de março

Sumário: Quinta alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que estabelece o regime 
de aplicação das operações n.os 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 
3.4.3, «Drenagem e estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas 
coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na área 
n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente para o período 2014-2020.

A Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, estabelece o regime de aplicação das operações 
n.os 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e estruturação fundiária», 
inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção 
agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente para o período 2014 -2020, abreviadamente designado PDR 2020.

A experiência adquirida relativamente às operações cujo objeto do apoio respeita exclusiva-
mente a estudos justifica a introdução de ajustamentos no nível do apoio, fixando apenas um critério 
geral, sem exceções, de acordo com a iniciativa do projeto.

Assim:
Manda o Governo, pela Ministra da Agricultura, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do 

Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 215/2015, de 6 de 
outubro, 88/2018, de 6 de novembro, e 127/2019, de 29 de agosto, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à quinta alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, 
alterada pelas Portarias n.os 106/2017, de 10 de março, 46/2018, de 12 de fevereiro, 202/2018, 
de 11 de julho, e 303/2018, de 26 de novembro, que estabelece o regime de aplicação das ope-
rações n.os 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e estruturação 
fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização 
da produção agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», 
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para o período 2014 -2020, abreviada-
mente designado PDR 2020.

Artigo 2.º

Alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto

O artigo 10.º da Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 10.º

[...]

1 — [...]
2 — O nível do apoio pode ser concedido até 100 % do valor de investimento elegível, ou até 

70 % no caso de projetos de iniciativa exclusiva dos beneficiários referidos na alínea a) do n.º 1 
do artigo 4.º»
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Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, em 5 de março de 
2020.
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