AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
Renovação do Parque de Tratores Agrícolas

Next Generation
Objetivos:
- Melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores;
- Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor agrícola;
- Aumentar a segurança dos operadores de máquinas agrícolas e melhorar a eficiência
energética dos equipamentos.
Investimento: Mínimo de 1.000€ e Máximo de 50.000€
Nota: Apenas são elegíveis os tratores adquiridos após a data de submissão da candidatura,
mediante abate de tratores com mais de dez anos que, à data de 31.12.2020, se encontrem
registados em nome do beneficiário e em utilização regular, esta última demonstrada pela
existência de apólice de seguro ativa naquela mesma data.
Taxa de Financiamento (apoio não reembolsável):
- 70 % do investimento total elegível nas ZONAS VULNERÁVBEIS (Risco de Incêndio);
- 60 % do investimento total elegível em outras regiões desfavorecidas;
- 50 % do investimento total elegível nas outras regiões.
Condições de Elegibilidade:
- Declaração de Inicio de Atividade;
- Documento Único Automóvel (DUC), válido e em nome do Promotor da candidatura;
- Apólice de seguro, em nome do Promotor da candidatura, ativa e válida à data de
31/12/2020;
- Criação de pelo menos um polígono de investimento (Agrobio);
- Abate de um ou mais tratores, sendo que a potência de cada trator abatido soma para
efeitos de potência máxima financiável (dobro da abatida).
Tabela Normalizada de Custos Unitários elegíveis para a aquisição de tratores:
Tipo

Classe de Potência
útil Máxima (kW)
<= 36,77 kW

Trator de rodas
> 36,77 kW
Trator de rastos

Indiferente

Trator com cabine
Sim
Não
Sim
Não
Indiferente

Custo Unitário
Elegível (€/kW)
683 (1)
574 (2)
626
517
569

(1) – O custo unitário apresentado é aplicado até ao máximo de 23 018 € por unidade.
(2) – O custo unitário apresentado é aplicado até ao máximo de 19 010 € por unidade.

Submissão da candidatura:
- A submissão de candidaturas é efetuada entre as 19:00 horas do dia 30 de março e as
19:00 horas do dia 31 de maio de 2021.

