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nxúncro DE ABERTURA DE prRíooo DE ApREsENrlçÃo

DE CANDIDATURAS

N.o 002/GAL AzV 1A21 212017

PEQUENoS tNVEsnMENTos NA TRANSFoRMIçÃo E coMERctAt-tzlçÃo DE pRoDuros

lcnícoms

(Portaria n.o 15212O16, de 25 de maio e Portaria n.o 249i2O16 de 15 de setembro)

A submissão de candidaturas é efetuada entre as 09:OO:00 do dia 2 de janeiro e às Í8:00:59 do
dia 28 de abrilde 2017 ao abrigo do disposto na Portaria supra identificada, que estabelece o

regime de aplicação da Ação n.o 10.2. do PDR 202O,na tipologia referida na alínea b) do art.o 2.o

da referida Portaria.

Nos termos do artigo 52.o da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, são os seguintes os termos e

condiçôes aplicáveis ao presente Anúncio:

1. OBJETIVOS E PRIORIDADES VISADAS

As candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação

das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas.

2. TIPOLOG|A DAS TNTERVENçôES I ApOtAR

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos na transformação e comercialização

de produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja igual ou superior

a 10 000 EUR e inferior ou igual a 200 000 EUR.

3. ÁREA GEOGRÁFIcA ELEGíVEI

A área geográfica corresponde ao território de intervenção do GAL A2S, a saber:

Loures Bucelas, Fanhões, Lousa, UF Santo Antão e São Julião do Tojal
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l. ooraçÃooRçAMENTAL

A dotação orçamentaltotal é de 180.000,00 EUR (cento e oitenta mil euros).
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S. T.IÚUTRO TUÁXIUO DE CANDIDATURAS ADMITIDAS POR BENEFICIÁMO

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal do presente

anúncio.

o. cRrÉRtos DE ELEGIBIUDADE

Os candidatos ao presente apoio e os investimentos propostos devem reunir as condições

exigidas nos artigos 14.o, 15.o e'16.0 da Portaria n." 15212016, de 25 de maio.

z. cRmÉruos oç seuçÃo E REspETrvos FAToREs, róRrrluus, noruormçÃo E

cnrÉnros DE DESEMPATE

As candidaturas devidamente submetidas que cumpram os critérios de elegibilidade dos

beneficiários e das operações, previstos nos artigos 14.o, 15.o e 16.0 da Portaria supra identificada,

são selecionadas para hierarquização.

As candidaturas são hierarquizadas por ordem decrescente da pontuaçâo obtida na Valia Global

da Operação (VGO).

A metodologia de apuramento da Valia Global da Operação utilizada para a seleção e

hierarquização dos pedidos de apoio assenta na aplicação da seguinte fórmula:

Em que,

Critério Pontos %
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I nformação complementar

API
OP

P?

TIR

Ag ru pamento
org a n ização

ou 0ou20
de

0ou20

prod ut0res recon hecidos
no setor do investirnento
Atribuída em funÇão da 0 ou 20
ca n d id atu ra prever, 0u
não a criaÇão de postos de
trabalho

Atribuído em função do
investimento apresentar
u ma Taxa I ntern a d e

Rentabilidade superior a

5o/o A informação sobre as AP/OP reconhecidas está
disponível no sítio da internet do GPP

30o/o É verificado na memória descritiva e no estudo de
viabilidade económica e financeira se está prevista a

criação líquida de postos de trabalho. Um posto de
trabalho corresponde a 1800 horas de trabalho/anCI (1

UTA), nos termos da Portaria n.o 152/2016
15o/o O cálculo da TIR e efetuado de acordo com o previsto

no anexo ll da OTE na 26

1o/a.

V6O = 0,05 AP/OP + 0,3PT + 0,15TIR + 0,50 OEDL
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Critério %

Contribuição para o desenvolvimento S}a/o

e crescímento económico sustentável
dos setores da produção agrícola e

ag roalimentar

Contribuição para a inovação e

desenvolvi mento tecnologico com
vista à competitividade da região

Contribuição para a produção dos
recursos endogenos e tradicionais da
região saloia

Contribuição para o desenvolvimento
económicr: do territorio de
intervenção

PromoÇão da inclusão social e da
capacitação dos atores locais com
vista à melhoria das condiçôes de
vida no territorio

§ubcritérios (para pontuar no critério deve cumprir
pelo menos um subcritério)
Apresenta comprovativo oficial que o prod uto é

certificado cCImo de qualidade reconhecida (DOP, lGP,

Biol agica ou Produção lntegrada, etc.)
Apresenta evidências que o modo de comercializaçáa
é em circuito curto (exernplos: venda online; loja
propria; decl araçáo emitida ou faturaçáo de espaço
em mercada local, etc.)
No caso de nãa ter ainda desenvolvido atividade,
apresenta evidências que pretende adotar um dos
modos de prcdução ou comercialização anteriores
{exemplo: Pedido de certificação de regime de
qualidade ou evidência através de orçamento ou
fatu ras pra-forma relativas aos circuitos curtos)
A candidatura apresenta orçamentos, relativos a

despesas no âmbito das rubricas do anexo lV da
portaria 15212ü16 2.1 máquinas e equipamentos
relacionados com eficiência energetica e energias
renováveis elau em 2.6 equipamentos não
diretamente produtivos, que visem a valorização de
subprodutos e resíduos para valorização energética,
ern valor elegível superior a 2.000 EUR
Apresenta documentos (orçamentos ou faturas pra-
forma de equipamentos, declaraçôes de entidades
competentes, dados estatísticos entre outros) que
atestam que o investimento pressupõe a adoÇão clara
de tecnicas ou tecnologia inovadoras que constituam
soluções píoneiras para problemas do processo
prod utivo

O investimento está associado à utilização de técnicas
e/ou de produtos endógenos ou tradicionais da região
saloi a, designadamente: Vinhos DOC ou IGP (Bucelas,
Colares ou Regional Lisboa), Limão de Mafra; Pêra
Rocha ou outras variedades tradicionais de pêra,
Pêssego Rosa, Pêro Rapinau; Abrunho de Colares;
Morangos de Colares e do Sobral da Abelheira; Maçã
reineta de Colares; Queijo fresco ou curado da região
saloia; ou outros produtos, espécies ou variedades
comprovadamente de origem local
Está legalmente constituído há menos de 3 anos e
apresenta volume de negócios superior a 10.000 tUR
ou é constituído no âmbito da candidatura
Apresenta pelo menos 1 posto de trabalho previsto
por cada 80.000 EUR de investimento elegível
Demonstra integrar nas suas atividades pessoas
oriu ndas de contextos desfavorecidos e com
problemas de exclusão (exemplos: desempregados,
pessoas portadoras de deficiência, etnias, refugiados)
Demonstra ter disponibilizado ou frequentado ações
de capacitação específica no setor ag roalimentar nos
últimos dois anos

§
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Aos critérios de seleção indicados será atribuída a pontuação de 20 ou 0, em função de o

promotor cumprir ou não cada um dos critérios de seleção.

No caso do critério OEDL, caso cumpra um, dois, três, quatro ou mais subcritérios, a pontuação

será 5, 10, 1 5 ou 20 pontos respetivamente. Se não cumprir nenhum dos subcritérios a pontuação

será igual a zero.

Em caso de empate, as candidaturas são hierarquizadas entre si de acordo com os seguintes

critérios:

1o - Candidatura com maior pontuação no critério EDL;

20 - Candidatura com maior número de postos de trabalho a criari

30- Candidatura com maior valor da TIR;

40- Candidatura com maior valor de investimento elegível;

5o- Ordem de receção de candidatura no sistema de informação.

Nos termos do n.o 7 do artigo 17.ô do Decreto-Lei n.o 159/2A14 de 27 de outubro a pontuação

mínima necessária para a seleção das operaçôes candidatas não pode ser inferior ao valor

mediano da escala de classificação final de 0 a 20.

As candidaturas que não obtenham a pontuação mínima de dez pontos são indeferidas.

Nos termos do n" 1 e 2 do artigo 54.o da Portaria n.o 152/2016, de 25 de maio, com a redação

dada pela Portaria n.o 249/2A16 de 15 de setembro, as candidaturas que tenham obtido

classificação igual ou superior à pontuação mínima necessária para seleção das operações e para

as quais não tenha existido dotação orçamental, transitam para o período de apresentação de

candidaturas seguinte, até ao máximo de dois períodos consecutivos, findos os quais a

candidatura é indeferida.

8. FORMA, NíVEL E LIMITES DOS APOIOS

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável até ao limite máximo de

150 000 EUR de apoio por beneficiário, durante o período de programação.

O nível de apoio a conceder no âmbito do presente período de apresentação de candidaturas,

com base no custo total elegível, apurado em sede de análise, dos investimentos propostos na

candidatura, em percentagem, é de 35% conÍorme definido no Anexo V da Portaria n.o 152/2016,

de 25 de maio.
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9. DEspEsAs rucívsls r ruÃo eueívers

Com exceção das despesas gerais referidas no n.o 3 do anexo lV, apenas são elegíveis as despesas

efetuadas após a data de submissão da candidatura.

As despesas elegíveis e não elegíveis são, designadamente, as constantes do Anexo lV da mesma

Portaria.

10. FoRMA DE ApREsENrnçÃo DAs cANDTDATURAS

As candidaturas são submetidas através de formulário eletrónico disponível no sítio no portal do

Portugal 2020 em www.portugal2020.pt, do PDR2020 em www.pdr-2020.p1 ou no sítio do GAL

A2S em www.a2s.pt e estão sujeitos a confirmação por via eletrónica a efetuar pela entidade

recetora.

Í1. MEros DE DrvuLGAçÃo E TNFoRMAçÃo coMnLEMENTAR

O presente Anúncio e demais informação relevante, nomeadamente legislação, formulário,

orientação técnica que inclui a lista de documentos a apresentar, estão disponíveis no portal do

PORTUGAL 2020, em www.portugal2020.pt, no portal PDR 2020 em www.pdr-2020.p1 e no sítio

do GAL A2S em www.a2s.pt, podendo ainda ser obtidos esclarecimentos através do endereço

geral@a2s.pt ou do telefone 261 025 007.

O presente Anúncio é ainda publicitado em três órgãos de comunicação social locais.

Mafra,28 de novembro de 2016

O Presidente do Orgão de Gestão

Â^ \s\r,u eàb-
Antonio Pombinho


