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Aviso n.'412022

Medido I - lnvestimenlos no desenvolvimenlo dqs zonos floreslois e no
melhorio do viobilidode dos floreslos

Submedido 8.2 - Apoio ò implontoçõo e monutençõo de sislemos
ogrofloresiois

Portorio n.'176/201ó, de 5 de mqio, no redoçõo otuol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investÌmento o Medido 8 - lnvestimentos no desenvolvimento dos
zonos florestois e no melhorio do viobilidode dos florestos, SubmedidoS.2- Apoio
ò implontoçõo e monutençÕo de sistemos ogroflorestois do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo Autónomo dos Modeirq - pRoDERAM

2020.

l. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 8.2 viso o seguinte:

o) Promover o exponsõo florestol com orborizoçÕes de quolidode e
ombientolmente bem odoptqdos;

b) Reforçor o funçõo do floresto, no que concerne ò defeso do ombiente,
oo controlo do erosõo e ò monutençõo e melhorio do poisogem;

c) contribuir poro o reobilitoçõo de terrqs degrododos, fovorecendo o
recuperoçõo do fertilidode dos solos e o regulorizoçÕo dos recursos
hídricos;

d) Contribuir poro o conservoçÕo do solo e do óguo, fomentondo o
biodiversidode;

e) Contribuir poro umo mois odequodo gestõo florestol, conservoçõo de
hobitots e de espécies;

f) Promover umo odequodo gestÕo florestol visqndo o reduçõo dos riscos
de incêndio;

g) Promover o melhorio ombientol, nomeodomente quonto ò otenuoçõo
dos olteroções climóticos;

h) Beneficiqr os superfícies ogrícolos, zonos de tronsiçÕo ou espoços
florestois suboproveitqdos, otrovés de intervenções produtivos do ponto
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de visto ogroflorestol, do fomento do biodiversidode. do reforço dq
mulïifuncionolidode dos espoços noturois. do produçÕo diversificodo de
culturos sob coberÌo. promovendo o desenvolvimento dos recursos

silvestres ossociodos oos espoços floresïois ou ogroflorestois;

i) FomenÌor o geslõo sustentóvel dos florestos e espoços ogroflorestois.

2. Áreo geogróficq elegível

Todo o territorio do RegiÕo Autónomo do Modeiro

3. Noturezo dos beneficiórios

As condidoturos podem ser opresentodos por defenïores de terros privodos, ou

responsóveis, otrovés de controto ou insïrumenïo equivolente, pelo gestÕo de
espoços florestois ou ogroflorestois privodos, municipois ou comunitÓrios e

entidodes públicos responsóveis pelo gesÌõo de espoços florestois ou boldios;

empresos e ogrupomenÌos de produtores florestois (ossocioções, cooperotivos).

4. Tipologio dos inlervenções o opoior

A submedicio obronge os seguintes iìpoiogios:

o) lnstoloçõo de qrboretos, e demois vegetoçõo;

b) ReplontoçÕo em coso de colomidode;

c) lnfroestruturos florestois;

d) Estruturos funcionois;

e) EloboroçÕo do PGF ou de insirumento equivolenÌe, quondo ossociodo

oo investimento;

É, oindo, concedido um prémio onuol por hectore poro cobrir os cusÌos de
monulençõo, por um período móximo de 5 onos, designodomenÌe encorgos
com limpezos, mondos, podos, desrqmoções, bem como oções de noturezo
profilotico, o fim de goronÌir melhores resultodos; cobrindo, oindo, os encorgos
reloiivos ò melhorio de posÍogens biodiversos. O prémio previsto, onteriormente,
é oplicóvel o investimenïos promovidos por entidodes privodos.

5. Dotoçõo orçomentol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso e de 205.000,00€ de contribuiçÕo
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ó. Limiles ò opresentoçõo de cqndidoturos

No Ômbito do regime de opoio previsto nesto portorio, os beneficiórios nÕo
podem opresentor mois de que umo condidoturo poro o mesmo óreo de
intervençÕo.

7. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descriÌos nos ortigos ó.o e I Lo do porïorio suprocitodo

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sÕo os indicodos no Anexo lll do porïorio
suprocitodo.

9. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nÕo reembolsóvel sobre os
despesos elegíveis em funçÕo do tipo de benefìciorio. Os níveis de opoio o
conceder encontrom-se referidos no Anexo lv do portorio suprocitodo.
O prémio ò monutençÕo é concedido onuolmente oos beneficiorÌos de direito
prìvodo, duronte um período de 5 onos. O prémio é otribuído de ocordo com
os montontes que constom do onexo lV do porïorio suprocitodo.

10. Critérios de seleçõo

As condidoïuros devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e I l.o
do Portorio suprocitodo e sõo sujeitos o oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Tipo de espécies a
a

Projeio de investímento Com espécies indígenos folhosos 30
Pro eto de inveslimento com folhosos 2Q
Proieto de investimento com outros espécies l0

eto de investimento com ies sem interesse oPro orestol 0
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do Reglôo Autónoma da Madclro

Poro efeitos de seleçõo, considero-se elegíveis os pedidos de opoio que

obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior q 50 pontos.

. Fqïores de desempote

I - Pontuoçõo no critério "Tipo de óreos".

2 - PonÌuoçõo no critério "Tipo de espécies".

I l. Prozo de opresenloçõo dos cqndidoturos

A submissÕo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio 3 e os ló:30 do dio 17 de

fevereiro de 2022.

12. Formo de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoturos sõo formolizodos qtrovés do opresenioçÕo de formulorio

proprio junÌo do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocompqnhqdos de todos os documentos indicodos no OrienÌoçÕo Técnico

Específico n.' 07 1201 6.

Funchol, 2 de feverero de 2022
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de áreas

Outros óreos

roveitodosZonos og
oZonos de tron oo enïre o es

rícolos ou florest
florestol

omenÌe sensíveisZonos ecologic

40
30

Áreas de intervenção (A)
20
l0
0

A>lho
0,5ho<A<lho
A=0,5ho

Tipo de beneÍiciário
l0Associ ões de utores
IDetentores ou gestores de espoços florestoi s e ogroflorestois
5DeÌentores ou stores de terrenos rícolos
0Outros
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