
                                                                                                                                                                                                             
 

INVESTIMENTO RE-C05-i03 –  

AGENDA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA, ALIMENTAÇÃO E AGROINDUSTRIA 

Resume: N.º 02/ C05-i03/2021 

Projetos ID&I- Adaptação às alterações Climáticas 

N.º 03/ C05-i03/2021 

Projetos ID&I- Mitigação das alterações Climáticas 

Enquadramento: Iniciativa Emblemática 4 - Adaptação às alterações climáticas:  

- capacitar os nossos territórios na gestão +eficiente dos 

recursos solo e água; 

- implementar ações que promovam a sustentabilidade do 

setor agrícola e dos recursos, para o fornecimento dos 

múltiplos bens e serviços do ecossistema e para a redução da 

vulnerabilidade às alterações climáticas 

Iniciativa Emblemática 3 – Mitigação das alterações climáticas: 

- promover a redução das emissões de GEE no setor agrícola, assim 

como potenciar o aumento do sequestro de carbono no solo. 

Objetivos da Agenda: Consolidar e expandir a ligação sinérgica e de progresso entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico em Portugal 

Objetivos Estratégicos: - promoção de um sistema alimentar mais sustentável = população +saudável; 

- agricultura mais inclusiva, igualitária e integrada (atração de jovens e participação de mulheres na agricultura); 

- tornar a atividade agrícola mais rentável, atrativa e competitiva; 

- agricultura mais resiliente, alicerçada numa “Rede de Inovação” com uma cobertura territorial significativa, que permita estimular o 
desenvolvimento de um ecossistema suportado em inovação resultante da incorporação de conhecimento e tecnologia  

Condições de acesso e 

elegibilidade dos BF: 

Ponto 2.1 do Aviso 

file:///C:/Users/nunobatista/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HSNPMRSZ/AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_AClimaticas_12102021_V2-.pdf
file:///C:/Users/nunobatista/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HSNPMRSZ/AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_Mitigação_12102021_V2.pdf


                                                                                                                                                                                                             
Tipologias de 

investimento: 

- Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados prioritariamente em abordagens mais 

próximas do mercado (investigação industrial, experimental e inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de 

demonstração, com vista à sua introdução no mercado; 

- Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 

Condições de Elegib. 

Dos investimentos: 

- Parceria c/ mínimo de 4 entidades (Obrigatório:1 PME ligada ao setor, 1 ensino superior e/ou tecnológico ou de investigação, 1 

Confederação/Federação/Associação do setor e um Centro de Competências. Pode incluir outras relevantes p/projeto; 

- Projetos de I&D e de Inovação, ou de testagem e adaptação de tecnologia e de processos existentes; 

- Registo da iniciativa na Bolsa de Iniciativas até 10 dias úteis antes do termo do período de apresentação de candidaturas (Bolsa de 
iniciativas em: https://www.rederural.gov.pt/) ; 
- Plano de ação de duração não superior a 4 anos, conforme o ponto 5.1 do Aviso (apenas poderá ser apresentada 1 candidatura por 

iniciativa emblemática); 

- Garantam o cumprimento do princípio do Não Prejudicar Significativamente; 

- Incidam na redução das emissões, aumento do sequestro de carbono ou reforço da resiliência e da adaptação às alterações 

climáticas; 

- Assegurem o cumprimento da legislação ambiental aplicável a nível nacional e da UE. 

 

Área Temática do Plano 

de Ação (ponto 5.1 do 

Aviso): 

Alinhamento c/os objetivos da Iniciativa Emblemática 4 da 

Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 

Áreas de enquadramento: 

LA 4.1 - Conservação e fertilidade do solo: promover a adoção de 

Alinhamento c/os objetivos da Iniciativa Emblemática 3 da 

Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-2030 

Áreas de enquadramento: 

LA 3.1. Alimentação animal: apoiar a investigação, 

https://www.rederural.gov.pt/


                                                                                                                                                                                                             
práticas agrícolas de conservação do solo e de melhoria da sua 

fertilidade. 

LA 4.2 Gestão de risco: desenvolver modelos preditivos e elaborar 

cartas de risco; alargar a contratação do seguro de colheitas. 

LA 4.3. Gestão dos recursos hídricos: incrementar a capacidade de 

armazenamento, distribuição e gestão eficiente da água, em linha 

com o Programa Nacional de Regadios. 

LA 4.4. Adaptação: instalar ou reconverter para culturas com 

espécies e variedades, melhor adaptadas às alterações climáticas, 

desenvolver e adotar práticas e técnicas que reduzam a 

vulnerabilidade e exposição a riscos bióticos e abióticos. 

LA 4.5. Recursos genéticos: promover a conservação, 

melhoramento e valorização dos recursos genéticos de natureza 

animal e vegetal. 

LA 4.6. Gestão de vegetação: promover o pastoreio extensivo com 

raças autóctones e aproveitamento agrícola em redor dos 

aglomerados populacionais. 

LA 4.7. Comunicação: promover ações de capacitação e 

sensibilização sobre as responsabilidades ambientais e para a 

adoção de boas práticas no contexto das alterações climáticas 

desenvolvimento e aplicação de aditivos e regimes alimentares 

dos ruminantes que contribuam para a redução das emissões de 

metano. 

LA 3.2. Efluentes pecuários e agroindustriais: desenvolver e adotar 

sistemas de gestão de efluentes com menores emissões de GEE. 

LA 3.3. Fertilização do solo: reduzir a aplicação de adubos 

químicos azotados e incrementar a aplicação de matéria orgânica 

no solo, nomeadamente através da aplicação de composto. 

LA 3.4. Matéria orgânica no solo: incentivar a implementação de 

sistemas, culturas e práticas agrícolas que promovam o teor de 

matéria orgânica no solo (sequestro de carbono), incluindo o 

aumento da área das pastagens permanentes melhoradas no 

contexto das alterações climáticas. 

Área geográfica e 

âmbito sectorial: 

- Território nacional, devendo as entidades integrantes nas parcerias ter um estabelecimento legalmente constituído em qualquer uma 

das regiões NUT II; 



                                                                                                                                                                                                             
- Setores agrícola e agropecuário, agroalimentar e florestal 

Despesas Elegíveis: 1. Despesas com pessoal 

2. Custos simplificados na modalidade de custos indiretos sobre as despesas com recursos humanos de 40% 

Limites dos Apoios: - Os apoios públicos assumem genericamente a forma de subvenções, nas condições a fixar em sede do contrato de financiamento; 

- Mínimo de 50 mil euros e Máx. 1M€ 

Taxas: A taxa de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros 

Duração/ elegibilidade: - são elegíveis as despesas a partir da data de apresentação da candidatura; 

- Duração dos projetos: ref. máxima 30-09-2025  

- Data limite para apresentação de despesas: 31-12-2025 

Metodologia de 

pagamento: 

O pedido de pagamento reporta-se às despesas efetivamente realizadas e pagas 

Prazo submissão 

candidaturas:  

De 30.09.2021 até 30.11.2021 (17H00)  

https://www.ifap.pt/web/guest/prr-candidaturas   

Dotação:  A dotação afeta ao presente concurso, na componente de 

incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de euros 

A dotação afeta ao presente concurso, na componente de 

incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de euros 

 

https://www.ifap.pt/web/guest/prr-candidaturas

