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Aviso n." 1512022

Medidq 4 - lnveslimenlos em otivos físicos

Submedido 4.2 - Apoio o inveslimenfo no lronsformoçõo/
comerciqlizoçõo e/ou no desenvolvimenlo de produlos ogrícolos

Portorio n.'405/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo oluol

Torno-se público o onúncÌo de oberturo do período de opresentoçõo de
projetos de investimento ò submedido 4.2 - Apoio o investimento no
tronsformoçÕo/comerciolizoçõo e/ou no desenvolvimento de produtos
ogrícolos do Progromo de DesenvolvÍmento Rurol poro o RegiÕo Autónomo dos
Modeiro - PRODER AM 2020.

1. Objetivos e prioridodes visodqs

A submedidq 4.2 viso o seguinie:

o) Promover o competitividode e o odoptoçõo dos exploroções ogrícolos
e dos empresos do setor ogroindustriol òs dÍsposições legislotÌvos e òs
exigêncios dos mercodos, nomeqdomente pelo ìntroduçÕo de
inovoçõo, pelo redìmensionomento e diversificoçÕo dos suos otividodes
e pelo oumento de volor dos suos produções;

b) Promover o modernizoçõo e o viobilidode dos exploroções ogrícolos e
dos empresos do setor ogroÍndustriol, reforçqndo o suo orientoçõo poro
os mercodos locol, nocionole internocionol;

c) Promover o estobelecimento de procedimentos em motério de
seguronço olimentor e contribuir poro melhorio dos condições
ombientois, de bem-estor onimol e de higiene e seguronço no trobolho
nos exploroções ogrícolos e nos empresos do setor ogroindustriol;

d) Contribuir poro o crioçÕo de emprego e poro o fixoçõo de populoçõo
em meio rurol, promovendo o complementoridqde dos qtividodes
ogrícolos e ogroindustriqis com qs demois otividodes do espoço rurol.

2. Áreq geogrófico elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeíro.
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3. Tipologio dos inlervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes oçÕes:

Açõo 4.2.1 lnvestimenÌos de tronsformoçÕo e comerciolizoçÕo em

exploroções ogrícolos

Açõo 4.2.2 - lnvestimentos de tronsformoçÕo e comerciolizoçÕo de produïos

ogrícolos

4. Noturezo dos beneficiórios

o) No oçÕo 4.2.1 os beneficiórios sÕo os ogriculÌores e os jovens ogricultores,

ïol como definidos respetivomente nqs olíneos o) e g) do ortigo 3.o do
Portorio suprociÌodo;

b) No oçÕo 4.2.2 são os empresos e os Orgonismos do AdministroçÕo

Publico Regionol, tol como definidos respetivomente nos olíneos d) e i)

do ortigo 3.o do Portorio suprocitodo, que se dedicom Ò tronsformoçÕo

e/ou comerciolizoçÕo dos produtos ogrícolos, cujo oÌividode pertence

o umo CAE do comerciolizoçÕo por grosso e do tronsformoçÕo de
produtos.

5. Dotoçõo orçomentol

A doÌoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 3.158.749,96€ de Fundo de
RecuperoçÕo (Fundos IRUE) distribuído do seguinie modo:
- Poro investimentos que contribuom poro o óreo foco 58 (Melhorio do
eficiêncio do utilizoçÕo do energio) é de ó98.907,79€.

- Poro investimenïos que contribuom poro o óreo foco 2A (Melhorio do
desempenho económico) é de 2.459.842,17<.

6. Limiles ò opresenloçõo de condidoturos

o) Codo beneficiórìo poderó opresentor no móximo três projetos de
ìnvestimento, podendo um mesmo projeto obronger mois de que um

estobelecimento do mesmo beneficiório, sendo que o opresentoçõo do
segundo e terceiro projetos só podero ocorrer opós o execuçÕo integrol

do onterior, sendo esto entendido como o suo totol execuçÕo, com
opresentoçõo do Último pedido de pogomenÌo;

b) No vigêncio do PRODERAM 2020 o ïotol de opoios recebidos por codo
beneficiório no ômbito do presenÌe portorio, seró o montonte de
investimento móximo elegível ote 2.500.000,00 euros;

c) No coso de projetos de investimento relotivos ò tronsformoçõo em que

o resultodo sejo um produto que nÕo conste do Anexo I do Trotodo de
Funcionomenio do Unìõo Europeio, os níveis de opoio ficom limitodos oo
montonte totol dos ouxílios de "minimìs" fixodos no Regulomento (UE) n."

1407 /2013, do Comissõo, de l8 de dezembro;
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d) O opoio iotol (despeso público) correspondente oo volor toïol de
invesïimento proposto do condidoturo, nÕo deveró ser superior o
doïoçÕo orçomentol do oviso.

7. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimenlos propostos devem cumprir
os condÌções descritos nos ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocitodo.
Os condidotos o oçÕo 4.2.1 devem oindo gorontir. otrovés do Plono de
Negócios do exploroçÕo ogrícolo (poro investimenïos inferiores o 500 mÌl euros)
ou do Estudo de Viobilidode Economico-Finonceiro (no coso de investimentos
iguois ou superiores o 500 mil euros), que no ono cruzeiro, 20% dos motérios-
primos tronsformodos ou dos produtos ogrícolos comerciolizqdos sÕo
provenientes do exploroçÕo ogrícolo proprio e demonstror que os resultodos
provenìentes dìretomente do oïìvidode objeto de opoio contribuem poro um
ocréscimo de 5% do Volor Acrescentodo Bruto (VAB) do exploroçÕo.
Em conformÍdode com o indicodo no olíneo o) do n.o 3 do ortigo ó.o do Portorio
suprocitodo, considero-se que os empresos do setor ogroindustrÌol condidotos
ò oçÕo 4.2.2, possuem umo situoçÕo economico e finonceìro equilibrodo,
quondo opresentem um rÓcio de outonomio finonceìro iguol ou superior a 20%,

oplicondo-se poro o seu cólculo o fórmulo:AF = H x 100. Em que:

- AF = outonomio finonceirq;
- CPe = copitol próprio do empreso, incluindo os suprìmentos desde que estes
venhom o ser incorporodos em copitol proprio oté o doto do ossinoturo do
termo de oceitoçÕo;
- AT = oÌivo totol do empreso.
Os beneficìórios devem oindo evidencior no Plono de Negocios (poro
ìnvestimentos inferiores o 500 mileuros) ou do Estudo de Viobilidode Económico-
FinonceÌro (no coso de ìnvestimentos iguois ou superiores o 500 mil euros), o
viobilidode económico-finqnceiro do empreso, medido oïrovés do Volor
Atuolizodo Líquido (VAL), tendo o qtuolizoçõo como referêncio o toxo de
refinonciomento de 0.000%.

Os indicodores referidos onterìormente nõo se oplicom oos OrgonÌsmos do
Administroçõo Público Regionol que promovom projetos estrotégicos tol como
definidos no olíneo l) do ortigo 3.o dq Portorio suprocitodo, reconhecidos por
Resoluçõo do Conselho de Governo.

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sõo os indicodos nos ortigos 9.o e l0.o do
Portorio suprocitodo.
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9. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nÕo reembolsóvel. Os níveis

de opoio o conceder encontrom-se referidos nos n.os 2 e 3 do ortigo 12." do
Portorio suprociÌodo.

10. Critérios de seleçõo

As condìdoÌuros devidomenïe submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previsïos nos ortigos ó.o e 8.o do
Portorio suprociïodo sÕo sujeiÌos ò oplicoçõo dos criÌérios de seleçÕo,

considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou

superior o 50 pontos.

Escolo de volores: 0 o ì00

Volor mediono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50

r{ 4

Localização do Investimento
l5Pl em Zonos PredominonÌemente Rurois
r0Pl em Zonos Significotivomente Ru rots
0Pl em nenhumq dos zonos ocimo referidos

Tipo de Beneficiário
ì5Jovem ogriculïor*
0Outros oqricultores

Investimentos na área da Inovação
l5Pl introduz novos produtos e/ou novos ïécnicos de produçÕo e

de opresentoÇõo, o nível regionol
r0Pl inÌroduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçõo e

de opresentoçÕo, o nível do exploroçõo
0Pl nõo introduz novos produios e/ou novos ïécnicos de

produçõo e de opresentoÇõo, o nível do exploroÇõo
Criação de emprego

t0Pl prevê o crioÇõo líquido de emprego (o tempo inteiro)
5Pl prevê o monutençÕo dos postos de lrobolho existentes
0Pl prevê o reduçõo dos postos de trobolho existentes

Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
eleqível - R

15R>l
t20,25>R<ì
9

6
0,5 > R <0,75
0,25>_ R < 0,5
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R < 0,25 0

*De ocordo com o definiçõo potente no portorio que regulomento o submedido 4.2

. Fotores de desempote
I - Ordem decrescenle de poniuoçõo no critério "Eficiêncio
energético/Preservoçõo Ambientol "

2 - Ordem crescente do volor do ínvesïimenÌo elegível

Tobelo de clossificoçÕo do mérito dos ooeroções do AçÕo 4.2.2:

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50

or nÕo PME

*;il* ll FEAI 5

5

Percentogem de invesïimento elegível que viso o produçÕo
e/ou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
eficiêncio enerqéïico:
lguol ou superior a 10%

ro os Ìtens em uestÕo

Eficiência Energética/Preservação Amb iental

15

t0
uol ou lnferior o 5%

NÕo ho contribui õo

Enlre 5% e l0%

Pl prevê investìmentos no óreo do tronsformqçÕo e

0

5

de Investimento

comerc Õo
PI prevê investimenlos só no óreo do tronsformoçÕo 3
Pl prevê investimentos so no óreo do comerciolìzoçõo 0

Rentabilidade da exploração
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):TlR > 1,25 l0
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR): 0,5% > TIR < 1 ,25% 5
Toxo lnterno de Rentqbilidode (TlR):TlR < 0,5% 0

Tipo de Projeto
Projeto Estrotégico 20
Proieto Nõo Estrqtéqico 0

Localização do Investimento
Pl em Zonos Predominontemente Rurois t0
Pl em Zonos Significotivomente RuroÍs 5
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidos 0

Tipo de BeneÍiciário
Pl opresenÌodo por Orgonismos do Administroçõo PúblÍco
Regionol

l5

Pl opresentodo por PME r0
0
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Fotores de desempote

I - Ordem decrescente de pontuoçõo no criïérìo "CrioçÕo de emprego"
2 Ordem decrescente de pontuoçõo no critério "Eficìêncio

EnergéÌico/Preservoçõo Am bieniol"

11. Prozo de opresenloçõo dos condidqluros

A submissÕo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio I ì de obril e os ìó:30 do
dio 2 de moìo de 2022.

6

Pl inïroduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e

Pl introduz novos produtos e/ou novos iécnicos de produçÕo e

Pl nÕo introduz novos produlos e/ou novos técnicos de 0

de opre

Investimentos na área da
l0

sentoçÕo, o nível regionol
5

rodu oÕoedeo o nível do emresento õo

l0
(
0

uidq de empreqo (o tempo inteiro)PI revê o crioçÕo líq
de

PI ostos de trobolho existentesrevê o monuten Õo dos
PI tos de trobolho existentesrevê o redu o dos

Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível - R

r0R>l
0,5>R<l 5

0R<0.5
Eficiência Enersética/Preservação Ambiental

Percentogem de investimento elegível que viso o produçÕo e/ou
utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do eficiêncio
enerqético:

l5lorrol orrsrrnerior o 1OV"

ì0Entre 5% e 10%
5lquol ou lnferior o 5%
0Nõo ho contribuiçÕo poro os iïens em questõo

Tipo de Investimento
5Pl prevê invesÌìmentos no óreo do tronsformoçõo e

comerciolizoÇÕo
3Pl prevê investìmentos só no óreq do tronsformoçÕo
0Pl prevê invesÌimentos so no óreo do comerciolìzoçÕo

Rentabilidade do Projeto de Investimento
5
?

Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):TlR > 1,25

Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR): 0,5%>-IIR < 1,25%

0Toxo lnlerno de Renïobilidode (TlR): TIR < 0,5 %
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12. Formo de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoiuros sõo formolizodos otrovés do opresenioçõo de formulório
proprio junto do Autoridode de Gesiõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documenios indicodos no Anexo I dq OrientoçÕo
Técnico Específico n.'14/201ó, no suo versõo otuol.

Funchol, 8 de obril de 2022
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