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AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE APOIO 

Nº 02/311/2013  

DIVERSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

Portaria nº 520/2009, alterada pela Portaria nº 905/2009, pela Portaria nº 814/2010, pela 

Declaração de Retificação n.º 32-A/2010, pela Portaria nº 228/2011, pela Portaria n.º 108/2012 e 

pela Portaria n.º149/2013.  

Nos termos do regulamento de aplicação da acção 3.1.1 - "Diversificação de Actividades na 

Exploração Agrícola", a apresentação de candidaturas processa-se através de concurso, cujos 

avisos de abertura são propostos pela RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural, Entidade 

Gestora do GAL Cova da Beira, depois de ouvido o seu Órgão de Gestão e decididos pela 

Autoridade de Gestão do PRODER, sendo divulgados através dos respectivos sítios da Internet. 

O presente aviso para apresentação de Pedidos de Apoio é definido nos termos seguintes: 

1. Objectivos dos Projectos a Apoiar e Prioridades Visadas 

Estimular o desenvolvimento de actividades não agrícolas nas explorações agrícolas criando 

novas fontes de rendimento e de emprego, contribuindo directamente para a manutenção ou 

melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação da população, a ocupação do 

território e o reforço da economia rural. 

2. Tipologia das Intervenções a Apoiar  

São susceptíveis de apoio as seguintes tipologias de operações: 

a) Empreendimentos de turismo no espaço rural (TER), no grupo de agro-turismo e casas de 

campo; 

b) Turismo de habitação; 
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c) Parques de campismo e caravanismo; 

d) Turismo de natureza nos tipos e grupos de empreendimentos turísticos referidos nas 

alíneas a), b) e c) deste número; 

e) Serviços de recreação e Iazer; 

f) Actividades Pedagógicas; 

g) Actividades turísticas associadas à caça e pesca Iúdica em águas interiores; 

h) Produção de bens resultantes de actividades de transformação (quer sejam produtos 

constantes do anexo I do Tratado ou não); 

i) Pontos de venda directa dos bens produzidos na exploração (quer sejam produtos 

constantes do anexo I do Tratado ou não); 

j) Produção de energia para venda, utilizando fontes renováveis de energia; 

k) Outras actividades e serviços a terceiros desde que não elegíveis noutras acções do 

PRODER. 

3. Actividades económicas elegíveis 

São, elegíveis, as seguintes actividades económicas: 

 

a) Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no 

espaço rural, nos grupos agro - turismo e casas de campo, parques de campismo e 

caravanismo e de turismo de natureza nas tipologias referidas: 55202; 55204; 553; 

559; 

b) Serviços de recreação e lazer – 93293; 91042; 93294 (desde que declaradas de 

interesse para o turismo, nos termos do Decreto Regulamentar n° 22/98, de 21 de 

Setembro, na redacção dada pelo Decreto Regulamentar n° 1/2002, de 3 de Janeiro); 

c) Outras actividades e serviços a terceiros desde que não elegíveis noutras acções do 

PRODER; 

d) Actividades de transformação e comercialização de produtos agrícolas do Anexo l do 

Tratado que institui a Comunidade Europeia (CAE: 10110; 10120; 10130; 10310; 

10320; 10391; 10392; 10393; 10394; 10395; 10412; 10510; 10612; 10810; 10822; 

10830; 10840; 10893; 11021; 11022; 11030; 11040 e 13105). 

e) Actividades de serviços relacionadas com a agricultura – Nas CAE da divisão 01 são 

elegíveis as actividades dos serviços relacionados com a agricultura 01610; 
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4. Área Geográfica Elegível 

Concelho Freguesias 

Belmonte 
Caria, Inguias, Maçainhas e União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da 

Torre. 

Covilhã 

Boidobra, Dominguiso, Ferro, Orjais, Peraboa, Tortosendo, Verdelhos, 

União das Freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, União das 

Freguesias de Covilhã e Canhoso, União das Freguesias de Peso e Vales do 

Rio, União das Freguesias de Teixoso e Sarzedo e União das Freguesias de 

Vale Formoso e Aldeia do Souto. 

Fundão 

Alcaide, Alcaria, Alcongosta, Alpedrinha, Capinha, Castelejo, Castelo Novo, 

Enxames, Fatela, Orca, Pêro Viseu, Soalheira, Souto da Casa, Telhado, Três 

Povos, União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes 

e Aldeia Nova do Cabo, União das Freguesias de Póvoa de Atalaia e Atalaia 

do Campo, e União das Freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha. 

5. Beneficiários 

Titulares de uma exploração agrícola ou membros do seu agregado familiar. 

Para além das condições previstas na legislação aplicável, os candidatos aos apoios previstos 

que visem a criação de alojamento nas modalidades previstas, (n°2 do presente aviso), 

deverão demonstrar rendimentos provenientes da actividade agrícola, declarados no ano 

anterior ao da apresentação da candidatura. 

6. Número de Pedidos de Apoio por Beneficiário 

Sem limitação. 

7. Prazo para Apresentação dos Pedidos de Apoio 

O prazo para apresentação dos Pedidos de Apoio, decorrerá entre o dia 9 de dezembro de 

2013 e o dia 03 de janeiro de 2014. 

8. Forma, Nível e Limite dos Apoios 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídios não reembolsáveis. O nível e o limite 

máximo de apoio a conceder está de acordo com a legislação em vigor e o quadro seguinte: 
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Investimentos 
Sem criação de 

postos de trabalho 

Com criação de 

pelo menos um 

posto de trabalho 

Com criação de 

pelo menos 2 postos 

de trabalho 

≥ 5.000,00 € e ≤ 300.000,00 € 40% 50% 60% 

As operações relativas à transformação e comercialização de produtos agrícolas e silvícolas, 

incluídas nesta acção, devem apresentar um custo total elegível dos investimentos, na análise 

do respetivo pedido de apoio, igual ou superior a 5.000€ e inferior a 25.000€.  

9. Despesas Elegíveis e Não Elegíveis 

As despesas elegíveis e não elegíveis são as constantes na Portaria nº 520/2009, alterada pela 

Portaria nº 905/2009, pela Portaria nº 814/2010, pela Declaração de Retificação n.º 32-

A/2010, pela Portaria nº 228/2011, pela Portaria n.º 108/2012 e pela Portaria n.º149/2013.  

10. Data de Início de Elegibilidade das Despesas 

São elegíveis as despesas das Operações anteriores a apresentação do Pedido de Apoio, 

quando efectuadas após a data de encerramento do último concurso (30 de junho de 2013), 

desde que, as operações não estejam concluídas antes da aprovação dos respectivos pedidos 

de apoio. 

11. Data de Conclusão dos Investimentos 

A data de conclusão de todos os investimentos é 31 de dezembro de 2014. 

12. Metodologia de Apuramento da Valia Global da Operação (VGO) 

A metodologia de cálculo para seleção e hierarquização dos projetos é baseada na Valia 

Global da Operação (VGO), determinada pela seguinte fórmula: 

 

VGO = 0,45 VTE + 0,45 VE + 0,10 VB 

Em que, 

VTE – Valia Técnica da Operação 

VE – Valia Estratégica 

VB – Valia do Beneficiário 
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12.1 Valia Técnica da Operação (VTE) 

A Valia Técnica da Operação, valoriza a capacidade das operações para gerar riqueza e 

calcula-se considerando a medição do efeito da operação pela seguinte fórmula: 

VTE = 0,30 IR + 0,3 MO + 0,20 IOM + 0,20 QPT 

Onde, 

IR - Índice de Rentabilidade do Projecto 

MO – Maturidade da Operação 

IOM - Identificação clara dos objectivos e metas previstas 

QPT - Qualidade/Qualificação dos postos de trabalho criados 

12.2 Valia Estratégica (VE) 

A Valia Estratégica valoriza a contribuição das operações para os objectivos da Estratégia 

Local de Desenvolvimento (ELD) e calcula-se considerando a medição do efeito da operação 

pela seguinte fórmula: 

 

VE = 0,40 ELD + 0,20 VRE + 0,05 AP + 0,20 INOV + 0,10 VA + 0,05 EEC 

Onde, 

ELD - Coerência do projecto com a Estratégia Local de Desenvolvimento (ELD);  

VRE - Aproveitamento e valorização dos recursos endógenos; 

AP - Articulação com outros programas 

INOV - Inovação  

VA - Valorização ambiental  

EEC - Projectos inscritos numa estratégia de eficiência colectiva na tipologia PROVERE 

12.3 Valia do Beneficiário (VB) 

A Valia do Beneficiário valoriza o empreendedorismo e calcula-se considerando a medição do 

efeito da operação pela seguinte fórmula: 

 

VB = 0,30 IDA + 0,20 RSS + 0,05 NR + 0,25 CPE + 0,20 CE 

Onde, 

IDA - Idade do beneficiário 

RSS - Residência na área de intervenção ou sede social da empresa 

NR - Novos residentes 
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CPE - Capacidade/experiência profissional  

CE - Capacidade empreendedora 

13. Valia Global Mínima 

A Valia Global mínima da Operação, abaixo da qual a operação não reúne valia suficiente para 

ser seleccionada, é de 10 pontos, numa escala de 0 a 20 pontos. 

14. Dotação Orçamental 

A dotação orçamental do apoio a conceder afecta ao presente Aviso é de 310.000,00 euros.  

15. Apresentação dos Pedidos de Apoio 

1. Os Pedidos de Apoio são efectuados em formulário próprio disponível no sítio da internet 

da RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural, em www.rude-adr.pt e preenchido de 

acordo com o Guião de Preenchimento. 

2. O formulário deverá ser remetido ou entregue pelas seguintes vias: 

a) Correio electrónico, para o endereço candidaturas.proder@rude-adr.pt, até às 24 

horas do último dia estabelecido no número 7 do presente aviso. 

b) Na sede da RUDE-Associação de Desenvolvimento Rural - Rua Conde da Ericeira - 

Antiga Casa dos Magistrados (junto ao Tribunal Judicial) 6200-086 Covilhã, em suporte 

digital e impresso assinado, até às 17 horas e 30 minutos do último dia estabelecido 

no número 7 do presente aviso. 

c) Por via postal, impresso, assinado e em suporte digital para a morada referida, até ao 

último dia estabelecido no número 7 do presente aviso, contando para o efeito a data 

constante do carimbo dos correios). 

3. Os Pedidos de Apoio são constituídos por um dossier organizado, contendo para além dos 

formulários devidamente preenchidos, os originais dos documentos obrigatórios e outros 

entregues por iniciativa do beneficiário, correctamente assinados e rubricados.  

4. Os anexos ao Pedido de Apoio deverão ser apresentados pela ordem indicada no Anexo D 

do formulário. 

5. A entrega da documentação obrigatória terá de ser efectuada no prazo de 5 dias úteis a 

contar do último dia estabelecido no número 7 do presente aviso em papel e em suporte 

digital. 

http://www.rude-adr.pt/
mailto:candidaturas.proder@rude-adr.pt
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6. No caso de o beneficiário optar pelo envio do formulário por via electrónica, deverá 

entregar com a documentação complementar obrigatória, o Formulário do Pedido de 

Apoio impresso e assinado.  

15. Meios de Divulgação e Informação Complementar 

O presente Aviso e outras peças e informações relevantes, nomeadamente legislação, 

formulários e orientações técnicas e de gestão aplicáveis, estão disponíveis nos sítios da 

Internet do PRODER em www.proder.pt e da RUDE- Associação de Desenvolvimento Rural em 

www.rude-adr.pt. 

 

 

 

Aprovado pelo Órgão de Gestão, em 18 de novembro de 2013 

Presidente do Órgão de Gestão Carlos Pinto 
 
 
 
 
Aprovado pela Autoridade de Gestão do PRODER, em 29 de novembro de 2013 
 

Gestora do PRODER Maria Gabriela Ventura 
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