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Aviso n.'2212022

Medido 4 - Investimentos em otivos físicos

Submedido 4.2 - Apoio o inveslimento no lronsformoçõo/
comerciolizoçõo e/ov no desenvolvimenio de produtos ogrícolos

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

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projeÌos de investimento ò Submedido 4.2 - Apoio o investimento no
ïronsformoçÕo/comerciolizoçÕo e/ou no desenvolvÌmento de produÌos
ogrícolos do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo dos
Modeiro - PRODER AM 2020.

l. Objetivos e prioridodes visodos

A submedida 4.2 vìso o seguinte:

o) Promover o compeÌitividode e o odopioçõo dos exploroções ogrícolos
e dos empresos do setor ogroindustriol os dÍsposições legislotivos e òs
exigêncios dos mercodos, nomeodomente pelo introduçÕo de
inovoçõo, pelo redimensìonomento e diversificoçÕo dos suos oÌivìdodes
e pelo oumento de volor dos suos produções;

b) Promover o modernizoçÕo e q viobilidode dos exploroções ogrícolos e
dos empresos do setor ogroindustriol, reforçondo o suo orientoçõo pqro
os mercodos locol, nocìonol e internocionol;

c) Promover o estobelecimento de procedimenïos em motério de
seguronço olimentor e contrÌbuir pqro melhorio dos condições
ombientois, de bem-esior onimol e de higiene e seguronço no ïrobolho
nos exploroçÕes ogrícolos e nos empresos do setor ogroìndusïriol;

d) Contribuir poro o crioçõo de emprego e poro o fixoçÕo de populoçõo
em meio rurol, promovendo o complementoridode dos qtividodes
ogrícolos e ogroindustriois com os demois otividodes do espoço rurol.

2. Áreo geogróficq elegível

Todo o território do Regiõo Auiónomo do Modeiro
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3. Tipologio dos inlervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes oçÕes:

Açõo 4,2.1 lnvestimentos de lronsformoçÕo e comerciolizoçoo em
exploroções ogrícolos

Açõo 4.2.2 - lnvestimentos de tronsformoçÕo e comerciolìzoçÕo de produïos

ogrícolos

4. Noturezo dos beneficiórios

o) No oçÕo 4.2.1 os beneficiorios sÕo os ogricultores e os jovens ogriculÌores,
fol como definidos respeÌivomente nos olíneos q) e g) do ortigo 3.o do
Portorio suprocitodo;

b) No oçÕo 4.2.2 sôo os empresos e os Orgonismos do AdministroçÕo
Público 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 otividode pertence
o umo CAE do comerciolizoçõo por grosso e dq tronsformoçÕo de
produtos.

5. Dotoçõo orçomenlol

A dotoçÕo orçomenÌol poro o presente oviso é de 3.394.5ó2,38€ de
contribuiçõo FEADER. distribuído do seguinte modo:
- Poro investimentos que contribuom poro o óreo foco 58 (Melhorio do
eficÍêncio do utilizoçÕo do energio) é de I 39.461 ,09€.
- Poro investimentos que contribuom poro o Óreo foco 2A (Melhorio do
desempenho económìco) e de 3.255.1O1,29€.

ó. Limites ò opresentoçõo de condidoturos

o) Codo beneficiório podero opresentor no móximo três projetos de
investimento, podendo um mesmo projeto obronger mois de que um

estobelecimento do mesmo beneficiório, sendo que o opresentoçÕo do
segundo e lerceiro projetos so podero ocorrer opós o execuçÕo integrol

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

b) No vigêncio do PRODERAM 2020 o totol de opoios recebidos por codo
beneficiório no ômbito do presente 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 TroÌodo de
Funcionomento do UniÕo Europeio, os níveis de opoio ficom limiÌodos oo
montonte totol dos ouxílios de "minimis" fixodos no Regulomento (UE) n."

1407 /2013, do ComissÕo, de l8 de dezembro;
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d) O opoio totol (despeso publico) correspondente oo volor totol de
investimento proposto do condidoïuro, nÕo deveró ser superior ò
dotoçÕo orçomentol do oviso.

7. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimenïos propostos devem cumprir
os condiçÕes descritos nos ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocitodo.
os condidotos o oçÕo 4.2.ì devem oindo gorontir, oïrovés do Plono de
Negócios do exploroçõo ogrícolo (poro investimentos inferiores o 500 mil euros)
ou do Esïudo de Viobilidode Económico-Finonceiro (no coso de investimentos
iguois ou superiores o 500 mil euros), que no ono cruzeuo, 20% dos moÌérios-
primos tronsformodos ou dos produïos ogrícolos comerciqlìzodos sÕo
provenientes do exploroçÕo ogrícolo proprio e demonstror que os resultodos
provenientes diretomente do otividode objeto de opoio contribuem poro um
ocréscimo de 5% do Volor Acrescentodo Bruto (VAB) do exploroçÕo.
Em conformidode com o indicodo no olíneo o) do n.o 3 do ortigo ó.o do Portorio
suprocitodo, considero-se que os empresos do setor ogroindustriol condidotos
ò oçõo 4.2.2, possuem umo sÌtuoçõo económico e finonceiro equilìbrodo,
quondo opresentem um rocìo de ouionomio finonceiro iguol ou superior o 2O%,

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

- AF = outonomio finonceiro;
- CPe = copitol proprio do empreso, incluindo os suprìmentos desde que estes
venhom o ser incorporodos em copitol próprio oté ò doto do ossinoturo do
termo de oceitoçÕo;
- AT = otivo totol do empreso.
os beneficiorios devem oindo evidencior no Plono de Negocios (poro
investimentos inferiores o 500 mil euros) ou do Estudo de Viobilidode Económico-
Finonceiro (no coso de investimentos iguois ou superiores o 500 mil euros), o
viobìlìdode económico-finonceiro do empreso, medido otrovés do Volor
AÌuolizodo Líquido (VAL), tendo o otuolizoçõo como referêncio q toxo de
refinonciomento de 1 .25%.

Os indicodores referidos onteriormente nÕo se oplicom oos Orgonismos do
Administroçõo Público Regionol que promovom projetos estrotégicos tol como
definidos no olíneo l) do ortìgo 3.o do 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 lO.o do
Portorio suprocitodo.
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9. Formq 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.o' 2 e 3 do ortigo l2.o do
Portorio suprocitodo.

10. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidqs e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e 8.o do
Portqrio suprocitodo sÕo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçÕo,

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

superior o 50 pontos.

Tobelo de clossificocõo do mérito dos operocões do AçÕo 4.2.1:

Escolo de volores: 0 o .l00

Volor mediono:50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50

dôG
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l5Pl em Zonos Predominontemente Rurois
r0Pl em Zonos SignificotivomeRte R

15

0Pl em nenhumo dos zonos

Jovem ogricultor*

o

l5

0

Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçõo e
de opresentoçôo, o nÍvel regionol

Outros o ultores

l0Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçõo e
de qpresentqçõo, o nível do exploroçõo

10

0Pl nõo introduz novos produtos e/ou novos técnicos de

Pl prevê o crioÇõo lÍquido de emprego (o Ìempo inteiro)

oose nedeo

5Pl prevê o monutenÇÕo dos postos de trobolho existentes
0Pl prevê o reducõo dos postos de trobqlho existentes

ì5R>l
120,75>R<l
90,5 > R <0,75
6o,25> R < 0,5
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Efi ciência Energética/Preservação Ambiental

elou utilizoçÕo de energios renovóveis, elou melhorio do
eficiêncio energético :

t5
t0

ro os iïens em tÕo

Percenïogem de investimento el egrve I que viso o produçÕo

lguo! ou- superlo ralO%

5

0NÕo ho contribui oo
lguol ou lnferior o 5%

Enïre 5% e 10%

5

3

Pl prevê investimentos no óreo do tronsformoçõo e

Pl prevê investimentos so no óreo do tron
vê invesïimenïos só no óreo do comerciolizo

de Investimento

sform
comerciolizo oo

PI

oo
0

r0oxoT n eï o êd nRe o bì id Rrn RTI 25
Toxo lnïerno de Rentobilidode R OÃ%>_T|R < 1,25%

Rentabilidade da

5
Toxo lnterno de RenÍobilidode TIR TtR < 0,5 % 0

Progmmo
da Região

dc Dcsenvolvimento Rural
Autónomo da Madeira

R < 0,25 ít

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

o Fotores de desempote
I - ordem decrescente de pontuoçÕo no critério "Eficiêncio
energético/PreservoçÕo Ambientol"

2 - Ordem crescente do volor do investimento elegível

Escolo de volores: 0 o .l00

Volor medìono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Pl opresentodo por Orgonismos do AdministroçÕo Público
R ol
Pl o entodo or PME

or nÕo PME

l-l -M.-

5

Tipo de Proieto
20

ProjeÌo NÕo Estrotégico
Proieto Estroté grco

0
Localização do Investimento

Pl em Zonos Predominontemente Rurois r0
fl em Zonos Sìgnificoiivomente Rurois Â

Pl em nenhumo dos zonos ocìmo referidos 0
Tipo de Beneficiário

t5

l0
0

t ìijìf i i,'': .i:' i;ìliì,ì ì: l( ) r'ìrì1,)ì

Pl o entodo
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Prqramo de Dcsavolvimcnto Rural
do Regioo Autónomo da Madeiro

Fotores de desempote
'| - Ordem decrescenÌe de pontuoçõo no criÌério "Crioçõo de emprego"
2 Ordem decrescente de pontuoçÕo no critério "Eficiêncio

Energéïico/PreservoçÕo Am bientol"

1 l. Prozo de opresenloçõo dos condidoluros

A submissõo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio27 de setembro e os Ìó:30

do dio I I de outubro de 2022.
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Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e

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

Pl nÕo introduz novos produtos e/ou novos lécnicos de

l0

Ã
\.,,

0
de opre_s,e_ntoçoo,

área da Ino-vaç ao

U

Investimentos na

o nível regionolde opresentoçÕo,

o nível

sento Õo, o nível do em resoedeo

U

vê o monutencõo dos postos de trobolho exisÌentes
stos de Ìrobolho existenïesPI

de

5Pl pre
Õo lí tempo inïelro)o o r0

vê o redu Õo dos

odeemPI o cno

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

r0
5

0

R>l

R<0,5
0,5>R<l

Efi ciência Energética/Preservação Ambiental

l5

Percentogem de invesÌimento elegível que viso o produçÕo e/ou
utilìzoçÕo de energios renovÓveis, e/ou melhorio do eficiêncìo

ol ou
ene éÌico:

ral0%
l0Entre 5% e 10%

lquol ou lnferior o 5% 5

0NÕo ho contribuiçÕo poro os itens em quesiÕo

Tipo de Investimento
(

3

Pl prevê investimenïos no Óreo do tronsformoçõo e

evê investimentos só no óreo do tronsformo
comerciolizo o
PI

0Pl prevê investimentos so no Óreo do comerciolizoçÕo
Rentabilidade do Proieto de Investimento

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

3Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):0,5% >TlR < 1,25%

0Toxo lnÌerno de Rentobilidode (TlR):TlR < 0,5%
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I2. Formo de opresentoçõo dos condidoluros

As condìdqturos sõo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulorìo
próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo I do Orìentoçõo
Técnico Específico n.' 14/2Ol ó, nq suo versõo oiuol.

Funchol, 26 de setembro de 2022
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