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ACRóNIMOS E SIGTAS

de Gestõo do PRODERAM 2020

Bose 20 Bose de Dodos dos PA Bqs

EAF o Antifroude

FEADER Funco olo de Desenvolvimento Rurol

IFAP, l.P. lnstituto de Finonciomento do culturo e Pescos, l.P

PA Pedido de A to

SGC Sistemo de GestÕo e Controlo
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1 OBJETO

O presente documento tem por objetivo definir o Sistemo de Gesïõo e Controlo (SGC) do

Autoridode de Gestõo do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do

Modeiro, poro o período de 201 4-2020, designodo PRODERAM 2020, de qcordo com o
indicodo no ortigo 72.'do Regulomento (UE) n." 1303/20ì3 do Porlomento Europeu e do

Conselho, de 17 de dezembro, nos ortigos ó5.o e óó.o do Regulomento (UE) n3l3O5/20ì3 do

Porlomento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro e com os competêncios qtribuÍdos

ò Autoridode de GestÕo (AG) pelo ortigo ó.o do Decreto Legislotivo Regionol n." 4/2015/M, de

2 de julho.

O SGC do PRODERAM 2020 tem como finolidode esclorecer e simplìficor os procedimentos

inerentes oos diversos intervenientes do PRODERAM 2020, como sejom os beneficiórios, o AG

e os Orgonismos lntermédios de GestÕo (OlG), de formo o gorontir o correçõo e o
reguloridode dos mesmos e osseguror o cloro otribuiçõo e seporoçÕo de funções entre o AG

e os outros orgonismos.

2 APLTCAçAO

O SGC do PRODERAM 2020 oplico-se o todos os medidos de opoio do PRODERAM 2020, sem

prejuízo do suo oplicoçÕo mois restrito òs medidos obrongidos pelo sistemo iniegrodo de

gestõo e controlo, previsÍo no ortigo 67.o do Regulomento (UE) n.' 1306/20.l3 do Porlomento

Europeu e do Conselho, de lZ de dezembro, tendo em consideroçõo os competêncios do

Orgonismo Pogodor otribuídos pelo DecreÌo-lei n.' 137 /2014, de 12 de setembro.

3 INTERVENIENTES NO SISTEMA DE GESTÃO E DE CONTROTO

. Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020

. Unidode de GestÕo

. Orgonismos lntermédios de GestÕo - Grupos de AçÕo Locol
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No ortigo 42.o do Decreto-Lei n.o 137/2014, de 12 de setembro, foi estobelecido que o

lnstituto de Finonciomento do AgriculÌuro e Pescos, lP. (lFAP, LP.) é o Orgonismo Pogodor

do Fundo Europeu Agrícolo de Desenvolvimento Rurol (FEADER), ocreditodo nos termos do

ortigo 7." do Regulomento (UE) n." 1306/2013, do Porlomento Europeu e do Conselho, de

17 de dezembro e no ortigo 49.o do mesmo diplomo que o lnspeçõo-Gerol de Finonços

(lGF) é o Orgonismo de Certificoçõo do FEADER.

3.I AUTORIDADE DE GESTÃO DO PRODERAM 2O2O

O PRODER AM 2020, opoiodo pelo FEADER, foi oprovodo pelo DecisÕo de Execuçõo do

Comissõo Europeio C (2015) 853 finol, de 13 de fevereiro e olterodo pelo Decisõo de

Execuçõo do ComissÕo C (2017) 652 finol, de 30 de joneiro.

O PRODERAM 2020 englobo lZ medidos de opoio com o finolidode de incrementor o

compeÌitividode e contribuir poro q sustentobilidode ogrícolo e rurol do RegiÕo Autónomo

do Modeiro (RAM).

A Autoridode de GesÌõo é o entidode responsóvel pelo gestõo, pelo ocomponhomento e

pelo execuçõo do PRODERAM 2020. A AG é umo estruturq de missõo, composto por um

Gestor, coodjuvodo por dois Gestores Adjuntos e um Secretoriodo Técnico, conforme o n.o 2

do Resoluçõo n.o 55712015, de 20 de julho.

As competêncios do AG estõo definidos no ortigo óó.o do Regulomento (UE) n." 1305/2013 do

Porlomento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, relolivo oo opoio oo

desenvolvimento rurol pelo FEADER e no orÌigo ó.o do Decreto Legislotivo Regionol n.o

412015/M, de I de julho, que defÌne os condições de oplicoçõo do Progromo de

Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo AuÌónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.
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No RAM, o reloçõo com os OlG, designodomente o Grupo de Açõo Locol (GAL) ADRAMA e

o GAL ACAPORAMA, estobelece-se otrovés de Protocolos de Articuloçõo Funcionol.

3.2 UNIDADE DE GESTÃO

De ocordo com o ortigo 7.o do Decreto Legisloïivo Regionol n." 4/2015/M, o composiçõo

do Unidode de Gestõo (UG) do PRODERAM 2020 é oprovodo pelo membro do Governo

que tutelo o estruturo de gestõo do PRODERAM 2020, sob proposto do AG.

Nos termos do ortigo 8.o do mesmo Decreto Legisloiivo Regìonol, compete ò UG

o Apoior o Gesfor do PRODERAM 2020 no concretizoçõo dos objetivos definidos poro

o Progromo;

. Dor porecer sobre os propostos de decisÕo do Gestor do PRODERAM 2020, relotivos

os condidoturos de projetos o finonciomento;

. Dor porecer sobre os projetos de relqtórios onuois e finol de execuçÕo do

PRODERAM 2O2O;

o Dor pqrecer sobre os sistemos e procedimentos o odotor pelo AG;

. Dor porecer sobre os propostos de regulomentoçõo do PRODERAM 2020;

. Eloboror e oprovor o Regulomento lnterno e eventuois olteroções.

3.3 GRUPOS DE AçAO r.OCAr - GAr

O Desenvolvìmento Locol de Bose Comunitório (DLBC), designodo por obordogem LEADER,

opoiodo otrovés do FEADER, é umo formo de obordogem de desenvolvimento ïenitoriol

integrodo que opoio o execuçõo de Estrotégios de Desenvolvimento Locol (EDL)

selecionodos, visondo o dinomizoçõo económico rurol, o revitolizoçÕo dos mercodos locois

Coíinanciado por:
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e, em gerol, o diversÌficoçÕo dos economios locois, em tenitórios rurois economicomente

frogilizodos ou de boixo densidode populocionol.

A obordogem LEADER concretizo-se oÌrovés do execuçõo de EDL concebidos pelos GAL.

No RAM, os GAL selecionodos sõo:

Em julho de 201ó forom celebrodos os Protocolos de Articuloçõo Funcionol entre o AG do

PRODERAM 2O2O e codo um dos GAL, que estobelecem, essenciolmente:

Os procedimentos de orticuloçõo nos domínios do onólise, do conirolo odministrotivo

e da decisÕo dos PA, referentes ò submedido 19.2 aApoio ò Reolizoçõo de Operoções

no ômbito dos EDLI do PRODERAM 2020;

As regros de monitorizoçÕo referentes ò submedido ì9.4 cApoio o custos de

funcionomento e onìmoçÕol do PRODERAM 2O2O:

As condições de otribuiçõo e utilizoçÕo do dotoçÕo finonceiro otribuído, com o

finolidode de gorontir o finonciomento dos medidos objeio do Protocolo; e

Os procedimentos de orticuloçÕo no ômbito do ocomponhomento dos EDL e do

execuçõo do Protocolo.

a

a

a

a

Os referidos Protocolos obrongem os seguintes submedÌdos do Medido 19. Apoio oo

Desenvolvimento Locol de Bose Comunitório (DLBC) LEADER:

Territórios de intervençÕo dos Gol
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. ADRAMA - Concelhos do Colheto, do Porto Moniz, de Sõo Vicente, de Sontono, do

Ribeiro Brovo e do Ponto do Sol;

. ACAPORAMA - Concelhos de Cômoro de Lobos, de Sonto Cruz, de Mqchico e do

PorÌo Sonto.

Os GAL sÕo responsóveis pelo execuçõo do EDL, designodomenie pelo execuçõo do

submedida 19.2. Apoio ò reolizoçÕo de operoções no ômbito dos EDL, pelo que de entre os

vórios competêncios que lhes estÕo otribuídos, destocom-se os seguintes:

. Reforçqr o copocidode dos ogentes locois poro desenvolver e executqr operoções;

. Definir um procedimento de seleçõo nõo discriminotório e tronsporente de criÌérios de

seleçÕo;

. Preporor e publicor, opós pqrecer do Gestor, os critérios de seleçÕo e os onúncios dos

per'rodos de opresentoçõo de condidoturos;

. Receber e ovolior os Pedidos de Apoio (PA);

. Submeter os propostos de decisõo devidomente fundomentodos ò AG;

r Goronïir o direito o informoçÕo;

o Asseguror o gestõo de documenios;

. Publicitor o porticipoçÕo europeiq, de ocordo com os disposições comunitórios,

nocionois e regionois estobelecidos sobre o motério.

No coso dos GAL, o gesÌõo dos PA é feito do seguinte formo:

CoÍinanciado por:
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4 NORMAS DE PROCEDIMENTOS

De formo o definir os procedimenÌos o odotor no AG do PRODERAM 2020, desde o gestõo

documentol ò receçõo e onólise de condidoturos forom eloborodos Normos de

procedimentos internos.

As referidos Normqs sõo oprovqdos pelo Gestor do PRODERAM 2020. Após oprovoçÕo, o

Normo é divulgodo, por e-moil, o todos os trobolhodores, bem como disponibilizodo no

ocesso interno do site do PRODERAM 2020.

s oRTENTAçÕES TÉCNCAS

Com o intuito de melhor esclorecer os beneficiórios vêm sendo eloborodos pelo AG

orientoções Ìécnicos poro vórios medidos e submedidos, fornecendo o informoçõo mois

relevonte relotivo ò formolizoçÕo e opresentoçõo dos cqndidoturos, orientoções relotivos ò

publicidode, oos ouxílios de Estodo e ò controtoçÕo público.

6 ANÁLISE DE IITíGIOS

Ao longo de todo o processo odministrotivo, desde o entrego do condidqturo ote o tomodo

de decisÕo, bem como no fose de execuçõo do projeto, e de ocordo com o previsto no

direito odministrotivo nocionol, os beneficiórios têm o direito de serem ouvidos bem como o

de defenderem os seus direitos.

Sempre que o decisõo preliminor do AG nÕo sejo fovoróvel oo pretendido pelo beneficiório,

isto é, hojo intençõo de recuso ou de oprovoçÕo medionte olteroções, o beneficiorio sero

notificodo sobre o senÌido do decisõo, tendo o portir desse momento l0 dios poro se

pronuncior. A decisÕo finol seró tomodo opós onólise dos olegoções/esclorecimentos

prestodos pelo beneficiório.

Nos termos do lei, dos decisões cobe oindo o recurso jurisdicionol.
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7 MEDIDAS ANTIFRAUDE

De ocordo com o olíneo h) do ortigo 723 do Regulomento (UE) n." 
.l303/20.l3 

do Porlomento

Europeu e do Conselho, de lZ de dezembro, um dos princípios gerois do sistemo de gesÌÕo e

controlo é o de osseguror o prevençõo e o deieçõo de irreguloridodes, incluindo froudes.

Decorrente do referido, no perspetivo de prevenir, detetor e corrigir irreguloridodes e froudes,

o AG do PRODERAM 2020 eloborou o Estrotégio Antifroude (EAF) do PRODERAM 2020.

O disposto no EAF deveró ser interpretodo em hormonio com os normos vigentes, nocionois

e europeios, em motério de prevençÕo deÌeçõo e correçõo de froudes.

8 SISTEMAS DE GESTAO DOCUMENTAI

8.r.1 CORRESP

O sistemo de gestõo do correspondêncio, designodo de CORRESP, estó integrodo no

sistemo gerol de correspondêncio do SecreÌorio Regionol de Agriculturo e Pescos {SRAP)

e permite efetuor o registo de todos os PA recebidos e respetivos documentos ossociodos.

De formo o uniformizor os procedimentos de gestÕo do correspondêncio no CORRESP foi

eloborodo o Normo n.'2/201ó - Gestõo Documentol.

8.1.2 O Bolcõo Verde (BV)

A oplicoçõo BolcÕo Verde permite que se registe e efetue o digitolizoçõo do

documenÌoçÕo do AG do PRODERAM 2020 e os PA, bem como documentos conexos. Os

procedimentos de gestõo do correspondêncio no BV encontrom-se descritos no onexo ll

do Normo n.'2/201ó - GestÕo Documentol.
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8.1.3 Bose de Dodos dos PA (Bose20)

A Bose2O permite registor o PA que deu entrodo no AG, otribuindo-lhe um número de

operoçÕo, identificotivo do nÚmero do PA. No Bose2O, é possível verificor os trômites do

circuito de um PA, desde o receçõo, ò onólÌse e o decisÕo do mesmo.

Os procedimentos de registo dos PA no Bose2O encontrom-se no onexo lll do Normo

n."2/2Oló - Gestõo Documentol.

9 GESTAO DAS CANDIDATURAS

9.1 AVISOS DE ABERTURA DE PERíODOS DE CANDIDATURAS

Os ovisos de oberturo de período de condidqturos sõo eloborodos pelo AG, conforme o

disposto no n.o ó do ortigo I ó.o do Decreto-Lei n.o I 59 /2014, de 27 de ouiubro, ò exceçÕo:

. dqs medidos obrongidos pelo sistemo Ìntegrodo de gesÌõo e controlo conforme

ortigo 67." do Regulomento (UE) n31306/2013 do PorlomenÌo Europeu e do

Conselho de 17 de dezembro e olíneo b) do orÌigo 43.o do Decreto-lei n.o

137 /2014, de 12 de setembro:

ogroombiente e oo climo:

o Açõo l0.l.l - Monutençõo de muros de suporte de terros;

o Açõo 10.1.2 - PreservoçÕo de pomores de frutos frescos e vinhos

trodicionois;

o AçÕo ì0.ì.3 - ProteçÕo e reforço do biodiversidode;

Colinanciado por:

ëm- l{ tlïô20
Eq'OÃ'TóMSreÊM
H.F$+bãNlf,

l*Elm

Tt



Emissor:
Auloridode de Geslôo do

PRODERAM 2O2O

Doto de entrodq em vigor:
02/osl20tB

" Ef .
R.EGúO AUTÓNOMA DA MADEIRÂ

GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Agricultura

e Pescas

Auloridode de Geslcio RODERAM

\ I
Morco de

DqÌo de AprovoçÕo
30 /0412018

Assururo: SISre vR DE GESTÃo E coNTRoLo Do PRODERAM 2O2O

a

O período de condidoturo o estos medidos é fixodo onuolmente pelo Conselho

Direiivo do IFAP, l. P., e divulgodo no óreo público do sítio do lnterneÌ do IFAP, l. P.,

em www.ifop.pt, nos ïermos do n.o 2 do ortigo 9.o do Regulomento de Condidoturo

e Pogomento dos Ajudos, Apoios, Prémios e ouiros Subvenções o efeÌuor pelo IFAP,

l. P. (Anexo do Portorio n.o 58/2017 de 6 de fevereiro, do Ministério do Agriculturo,

Florestos e Desenvolvimento Rurol e Mor).

Os locois de otendimento poro entrego dos condidoturos sõo estobelecidos pelo

DireçÕo Regionol de Agriculturo, o quem compete o receçõo dos mesmos.

As condidoturos òs Medidos supromencionodos sÕo submetÌdos eletronicomente

otrovés do formulório relotivo oo Pedido Único (PU) disponível no portol do IFAP.

dos submedidos que estÕo sob o responsobilidode dos GAL.

Os ovisos dos medidos e submedidos sob o responsobilidode dos GAL sõo eloborodos

pelos mesmos e remetidos o AG poro oprovoçÕo.

Os GAL rececionom e onolisom os PA relotivos ò submedido 19.2. relotivo oo opoio ò

reolizoçõo de operoções no ômbìto dos EDL, ò exceçÕo doqueles que possom geror

conflitos de interesse e cujo procedimento encontro-se previsto nos Protocolos de

Articuloçõo Funcionol celebrodos entre o AG do PRODERAM 2020 e os GAL.

em

em

Todos os ovisos sÕo publicitodos no sí1io do internet do PRODERAM 2020,

hïtps://proderom2020.modeiro.gov.pt/, bem como no pógino de Focebook,

m RODER

No que se refere ò submedido lZ.1 - Seguros os PA sÕo opresentodos em contínuo, duronte o

ono civil oo quol o opólice diz respeito, otrovés do formulório eletrónico disponível no portol

do IFAP, 1.P., em www.ifop.pt, e estõo sujeitos o confirmoçÕo, por vio eletrónico, o efetuor

pelo mesmo.

Çolìnanciado por:

ëm Fl ttffi20 úffibÉ'

EftruÍMMruEfu
eÈ,Fe+ir.Èã

l€lrytÉËZffi/w

12



Emissor:
Auloridqde de Geslõo do

PRODERAM 2O2O

DqÌq de enirqdo em vigor:
02l05l2018

" Ef .
REGI.{O AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Agricultura

e Pescas

Auloridqde de Geslõo do PRODERAM

o
/ ( *
Morco AnÌón de

Dqto de AprovoçÕo
30 lO4 12018

Assururo: SIsrrvR DE GESTÃO E CONTROLO DO PRODERAM 2O2O

O IFAP, 1.P., onoliso e decide os PA desto submedido de ocordo com os critérios de

elegibilidode previstos no Portorio do regÌme de oplicoçõo do submedido 17.1.

?,2 FORMUTÁRIO DE CANDIDATURA

Os PA dos diferentes medidos do PRODERAM 2020, com exceçõo dos mencionodos no

ponto 9.,ì, sõo efetivodos com o preenchìmento dos formulórios de condidoturo e posterior

entrego no AG do PRODERAM 2020. Poro o efeito, os beneficiorios deverõo descorregor

do sítio do internet do PRODERAM 2020, em

t n ulo o formulório

correspondente ò medido de opoio o que se pretendem condidotor.

Após o preenchimento do formulório e onexoçÕo de todo o documentoçõo solicitodo, o

beneficiório devero enÍregor o condidoturo no AG, siio ò ruo do Aljube n.o 49, Funchol,

conforme disposio nos ovisos dos períodos de condidoturo dos

medidos/submedidos/oções do PRODERAM 2020.

Os formulórios de condidoturo poro os PA no esfero do competêncio dos GAL tombém

estõo disponíveis no site do PRODERAM 2020 em

lvi

leoder.html

9.3 RECEçÃO DOS PEDTDOS DE APO|O

Conforme jo referido, os PA sÕo rececionodos no AG do PRODERAM 2020, em suporie

popel e em suporte digitol, nos termos dos ovisos dos períodos de condidoturo dos

medidos/submedidos/oções do PRODERAM 2020.

No oto do receçõo dos PA, o Apoio oo Secretoriodo Técnico do PRODERAM 2020 (ASTAG)

procede oo corimbo no ficho de condidoturo, com doto e ossinoturo, tiro cópio do
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mesmo e entrego oo proponente, como provo de entrego do PA no AG. O ASTAG efetuo

o verificoçÕo odministroïivo prévio dos documentos que integrom o PA e efetuo o seu

registo, oïribuindo-lhe um número sequenciol, identificotivo do condidoturo.

A Normo n.'03/201ó define os procedimentos de receçõo dos PA no AG do PRODERAM

2020.

9,4 ANÁHSE TÉCNICA DOS PEDIDOS DE APOIO

Nos ovisos de oberturo do período de condidoturo òs medidos de opoio do PRODERAM 2020

sÕo indicodos os seguinÌes elementos:

. Objetivos e priorÌdodes visodos

. Áreo geogrófico elegível

. NoÌurezo dos beneficiórios

. Tipologio dos intervenções o opoior

. Dofoçõo orçomentol

. Limites ò opresentoçÕo de condidoturos

. Critérios de elegibilidode

. Despesos elegíveis e nÕo elegíveis

. Formo e níveis dos opoios

. CritérÌos de seleçõo

o Prozo de opresentoçõo dos condidoïuros

. Formo de opresentoçÕo dos condidoturos

No onólise técnico do PA é verificodo o conformidode do PA com o disposto no oviso de

oberturo do período de condidoiuro, bem como o suo conformidode com o legisloçõo

oplicovel.
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A onólìse do PA em todos os medidos de opoio do PRODERAM 2020 é feito de formo cloro e

imporciol pelo Secretoriodo Técnico do Autoridode de Gestõo (STAG) e obronge os seguintes

foses:

Verificoçõo dos dodos do beneficiório

O beneficÌório Ìem de estor registodo no bose de dodos de "ldentificoçÕo do

Beneficiório do IFAP, l.P. (lB)". Este registo pode ser feito junto de umo entidode

proÌocolodo pelo IFAP poro o efeito, que no Regiõo Autónomo do Modeiro é o

DireçÕo Regionol de Agriculturo. Adicionolmente o beneficiorio deveró registor-se no

poriol do IFAP, em www.ifop.pt. No suo informoçõo deveró constor, em porticulor, um

endereço de correio eletrónico, poro troco de comunicoções, nomeodomente o

formolizoçÕo do Ìermo de oceitoçõo, entre o beneficiório e o IFAP.

a

a

a

O STAG recorre òs ferromentos disponibilizodos pelo IFAP, l.P. de formq o verificor o

informoçõo do beneficiório disponibilizodo pelo lB ossim como ò consulto do

"Fiobilidode dos Beneficiórios".

Volidoçõo do documentoçõo entregue pelo beneficiório, nomeodomente

confirmondo o preenchimento do controlo documenÌolefetuodo pelo beneficiório no

formulório de condidoturo.

Verificoçõo dos critérios de elegibilidode do beneficiório, do PA, bem como o

opuromento do montonïe do custo totolelegível, de ocordo com o Portorio específico

do medido/submedido/oçÕo.

Verificoçõo do rozoobilidode dos custos. Duronte o onólise deveró ser efetuodo o

verificoçõo do rozoobilidode dos cuslos propostos que é oferido otrovés de um sisiemo

de ovolioçõo, nomeodomenÌe por comporoçõo de propostos de orçomentos
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a

opresentodos (de ocordo com OrientoçÕo Técnico Específico), otrovés de tobelo de

rozoobilidode de custos (custos de referêncìo), e do Comité de AvolioçÕo. Ou oindo,

medionte pesquiso de preços de equipomentos similores no internet, ou mesmo,

pedido de orçomenlos suplementores, com roiifìcoçõo em Comiié de Avolioçõo.

Aplicoçõo dos crìtérios de seleçÕo

Os critérios de seleçÕo estobelecidos poro codo submedido estÕo estruturodos numo

ovolioçÕo de mériio relotivo, resultondo no comporoçÕo do mérÌto do operoçõo

ovoliodo, com o mérilo dos restontes operoções condidoios no mesmo período, poro

que se procedo ò hierorquizoçõo dos condìdoturos ovoliodos.

EloboroçÕo do Porecer técnico.

A onólise oo PA Ìermino com o emissõo de um porecer técnico e o respetivo proposÌo

de decisõo. Do porecer técnico deveró constor o fundomentoçÕo de todos os

elementos tidos em conto poro o oprovoçÕo ou recuso do PA, nomeodomente o

verificoçõo dos critérios de elegibilidode, o oplicoçõo dos critérios de seleçÕo e

respetivo pontuoçÕo otribuído ò condidoturo, o verificoçÕo do rozoobilidode dos

custos e o rozoobilidode técnico do operoçÕo.

No decorrer do onólise técnico, coso sejo necessório obter esclorecimentos ou

ìnformoções complemenïores os mesmos sõo solicitodos oos respetivos beneficiórios.

Findo o prozo legol de resposto do beneficiório, o STAG tem em conto no suo onólise

técnico os elementos recebidos do beneficiorio ou no ousêncio de resposio iermino o

suo onólise oo PA opresenÌondo o suo proposto de decisõo. A folto de entrego dos

elementos solicitqdos ou o ousêncio de resposto constilui fundomento poro o nõo

oprovoçõo do condidoturo.
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Os beneficiórios podem ser ouvidos em sede de oudiêncio prévio preliminor quonto ò

eventuol intençõo de indeferimento totol ou porciol e respetivos fundqmentos,

relotivomente o ospetos específicos do condidoturq.

O STAG ovolio oindo o necessidode de efetuor umo visito de compo no decorrer do

onólise técnico. O respetivo Relotorio do visito posso o fozer porte do processo de

condidoturo.

O porecer técnico, que consubstoncio o onólise técnico dos cqndidoturos, é

opreciodo em sede de comité de ovolioçÕo.

Em sequêncio é produzido um porecer intermédio que dó ossentomento oo porecer Íécnico

e é eloborodo o proposto de decisõo do condidoturo que poderó ser:

o) Fovoróvel;

b) Fovoróvel mos com olteroções/reduçõo de opoio, ou;

c) Desfqvoróvel.

Nos cosos dos olíneos b) e c) é enviodo oo beneficiório o ofício de oudiêncio prévio

informondo sobre o intençõo de decisõo do AG. O beneficiório poderó, no prozo de ì0 dios,

consultqr o processo e/ou responder refutondo ou esclorecendo o intençÕo de decisõo. A

resposto seró opreciodo, podendo levor o umo olteroçÕo no proposto de decisÕo.

A AG procede o hierorquizoçõo dos condidoturos com porecer fovoróvel, que otinjom o

pontuoçõo mínimo exigido, por ordem decrescente de pontuoçõo. Coso hojo iguoldode de

pontuoçõo em olgumo condidoturo é oplicodo o critério de desempote jo estobelecido

poro codo medido/submedido/oçÕo.
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É verificodo o coberturo orçomentol poro todos os condidoturos com porecer fovoróvel,

sendo que nÕo hovendo dotoçõo finonceiro poro todos, tronsitom poro o próximo concurso

os menos pontuodos.

Antes de ser Ìomodo umo decisõo finol os benefÌciorios sõo ouvidos nos termos do Código do

Procedimento Administrotivo, designodomenfe quonto ò eventuol intençõo de

indeferimento totol ou porciol.

Após estes trômi1es, os condidoturos, tonio com porecer fovoróvel como com porecer

desfovoróvel, sõo opresenÌodos no UG, competindo o esto dor porecer sobre os propostos

de decisÕo do Gestor.

Por fim, os condidoturos sÕo objeto de decisõo finol pelo Gestor e concludentemente

homologodos pelo SecreÌório Regionol do Agriculturo e Pescos.

Após homologoçõo, o AG comunico, por escrito, oo beneficiorio o decÌsõo finol, sejo umo

decisÕo fovoróvel ou de recuso.

A AG define em Normo os procedimentos de onólise técnico dos PA do PRODERAM 2020.

9.5 ATTERAçÕES AO PEDTDO DE APOTO

O beneficiório pode solicitor ò AG olteroçõo oo seu pedido de opoio. Poro o efeito, deveró

opresentor por escrito ò AG os olteroções pretendidos.

9.6 DESISTÊNCIAS DE PEDIDO DE APOIO

Em quolquer momenïo do processo o beneficiorio pode desistir do seu PA, bostqndo poro

o efeito opresentor umo corto dondo conhecimenio ò AG do suo intençõo.

CoÍnanciado por:

úm l{ t1ffi20
EdtuNÌ0a{8üruEM
k*.be+rr.kó

a€@têNz@/w

18



Emissor:
Auloridode de Geslõo do

PRODERAM 2O2O

Doto de entrodo em vigor:
02105t20l'8

" El .
REGIÃO AUTÓNOMÂ DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional de Agricultura

e Pescas Dolo de AprovoçÕo
so to4 I 20l'8

Assururo: Srsrrvn DE GESrÃo E coNrRolo Do PRODERAM 2020

Quondo nõo o foz por escrito, o AG envio um ofício o certificor o intençÕo do beneficiório

de desistir do seu PA e informondo que doró início oo processo de concelomento do PA o

menos que no prozo de l0 dios o beneficiório reconsidere o suo desistêncio.

9.7 TRANSTçÃO DE CANDTDATURAS

As condidoturos que tenhom sido objeto de porecer fovoróvel e que nÕo tenhom sido

qprovodos por rozões de insuficiêncio orçomentol tronsitom, opós onuêncio do

beneficiório, poro o período de opresentoçÕo de condidoturos imediotomente seguinte

em que tenhom enquodromento, sendo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçõo e

restontes contingêncios deste novo período.

As condidqturos só podem tronsÌtor umo único vez. Nõo tendo sido o cqndidofuro

oprovodo em dois períodos de condidoÌurq consecutivos o mesmo é indeferido.

1O CONTROTO DE QUALIDADE

O Controlo de Quolidode consiste em oferir o correto oplicoçõo do legisloçÕo, dos

procedimentos, dos orientoções técnicos e dos critérios de ovolioçõo e seleçÕo definidos

no processo de onólise dos PA.

O controlo oplico-se o lodos os medidos objeto do sistemo de gestÕo e controlo do

PRODERAM 2020. Este controlo é efetuodo no finol do circuito do onólise técnico e ontes

do decisÕo finol do Gestor.

EnconÌro-se definido em Profocolo de orticuloçÕo funcionol com codo GAL o controlo de

quolidode que é efetuodo òs condidoturos geridos por estes.

A AG define em Normo os procedimentos o controlo de quolidode dos PA do PRODERAM

2020.
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11 ïERMO DE ACETTAçÃO

Apos oprovoçõo do PA pelo AG e envìo de dodos poro o sistemo de informoçÕo do IFAP

(SllFAP), é disponibilizodo, no óreo reservodo do Portol do IFAP, o respetivo termo de

oceÌïoçõo, sendo o beneficiório noiificodo por correio eletronico.

A oceitoçÕo do opoio é efetuodo medìonte submissõo eleïrónico e outeniicoçÕo do termo

de oceitoçõo nos termos do ortigo ll.o do Decreto-Lei n.o 159/2014,de27 de ouÌubro, de

ocordo com os procedimentos oprovodos pelo IFAP, 1.P., e divulgodos no respetivo portol.

O benefìcÌório dispõe de um prozo de 30 dios úteis opós o receçõo do notificoçõo poro o

submissÕo eleirónico do termo de oceitoçõo. A nÕo submìssõo do termo de oceitoçÕo no

prozo definido determino o coducÌdode do decisÕo de oprovoçõo, coso nÕo tenho sido

opresentodo umo justificoçõo pelo beneficiório ou esto nõo tenho sido oceite pelo entidode

competente.
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