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PREÂMBULO  
Este Manual de Apoio à Candidatura – A2S – Medida 
10 LEADER, pretende facilitar o processo de 
candidatura às tipologias de apoio do PDR2020, no 
âmbito do Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária (DLBC) Rural, no território de 
intervenção da A2S – Loures, Mafra e Sintra, 
agregando o máximo de informação necessária e 
disponibilizando-a num documento único.  
A consulta deste manual não dispensa a leitura atenta 
da legislação e regulamentação aplicável, 
nomeadamente: 

 Portaria nº 152/2016, de 25 de maio - regime de aplicação da ação n.º 10.2, 
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 
«Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
abreviadamente designado por PDR 2020; 
 

 OTE n.º 29/2016, de 06 de julho – Orientação Técnica Específica – Operação 10.2.1.3 – 
Diversificação de Atividades na Exploração na Agrícola. 

 
 

Publicadas à data da elaboração do Manual 
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 CAPÍTULO X 
DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 
No presente capítulo poderá encontrar a principal informação relativa à Tipologia de Apoio – 
10.2.1.3 Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola. 
A informação constante no documento não dispensa a consulta da regulamentação aplicável, e 
que está disponível nos seguintes endereços: 

 Portugal 2020 
 PDR 2020 
 IFAP 
 A2S 

 
Principal legislação e normativos aplicáveis: 

 Portaria n.º 152/2016 de, 25 de maio – Regime de Aplicação da Medida 10.2 – 
Implementação das Estratégias Locais 

 OTE n.º 29/2016, de 30 de maio – Operação 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na 
Exploração Agrícola 

 Anúncio de Abertura de período de candidaturas  
 
Objetivos da operação 
As operações candidatas à tipologia de investimento “Diversificação de Atividades nas Exploração 
Agrícola” têm obrigatoriamente de prosseguir um dos seguintes objetivos: 
a) estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de 
produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do 
Tratado de Funcionamento da União Europeia, criando novas fontes de rendimento e de 
emprego; 
b) contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, 
a fixação da população, a ocupação do território e o reforço da economia rural. 
Devem ainda contribuir para a concretização dos objetivos da Estratégia de Desenvolvimento 
Local (EDL) da A2S, que pode consultar no site da A2S, em www.a2s.pt. 
 
Beneficiários 
São beneficiários elegíveis todas as pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
agrícola.  
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Os membros do agregado familiar das pessoas singulares que exerçam atividade agrícola podem 
igualmente beneficiar dos apoios.  
 
Critérios de elegibilidade dos beneficiários 
São elegíveis os beneficiários que reúnam os seguintes critérios: 

 Encontrarem-se legalmente constituídos 
 

 
 Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da respetiva 

atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento 
 
 

 
 Deterem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos 

termos da legislação em vigor 
 
 

Documentos de candidatura: 
Caso a candidatura esteja relacionada com uma 
atividade já existente, o beneficiário deve 
demonstrar que esta está devidamente licenciada, 
apresentando documentos comprovativos.  
 

Documentos de candidatura: 
 Certidão permanente do registo 

comercial, atualizada; 
 Declaração de início de atividade e 

respetivas alterações; 
 Print Screen da Situação Cadastral Atual  

 

Note que: 
No caso de não ter atividade, poderá demonstrar este critério até à data de aceitação da concessão do 
apoio (apenas para pessoas singulares). 

Note que: 
 Case se trate de uma pessoa singular a 

declaração de início de atividade pode 
ser apresentada até à data da concessão 
do apoio. 

 À data da candidatura não é obrigatório 
que o beneficiário tenha CAE do setor 
do investimento, podendo efetuá-lo até 
à data da concessão do apoio. 

Atenção  
Uma exploração agrícola que exerça atividade, 
sem o adequado licenciamento não é 
considerada elegível no âmbito da presente 
tipologia de apoio. 
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 Possuírem situação económica e financeira equilibrada, com uma 

autonomia financeira (AF) pré-projeto igual ou superior a 20 %, devendo o 
indicador utilizado ter por base o exercício anterior ao ano da apresentação 
da candidatura 
 
 

 
 
 

 
 Serem titulares de uma exploração agrícola e efetuarem o respetivo registo 

no Sistema de Identificação Parcelar ou, no caso dos membros do agregado 
familiar do titular da exploração, estarem legalmente autorizados a utilizar 
os meios de produção da exploração agrícola diretamente relacionados com 

Documentos de candidatura: 
 IES, Balanço e Demonstração de 

Resultados do ano anterior à candidatura; 
 Declaração de IRS do ano anterior à 

candidatura, no caso de pessoas 
singulares; 

 Declaração de financiamento com 
capitais próprios, no caso de pessoas 
singulares com contabilidade 
simplificada;  

Podem ser apresentados Balanços Intercalar e 
Demonstração de Resultados anteriores com 
informação mais recente.  

 

Note que: 
 Os candidatos que sejam pessoas 

singulares com contabilidade 
simplificada têm de suportar com 
capitais próprios pelo menos 25% do 
investimento; 

 Os balanços apresentados para aferir 
o cumprimento da Autonomia 
Financeira têm de ser certificados por 
um Revisor Oficial de Contas (ROC); 

 Os empréstimos de sócios ou 
suprimentos que contribuam para o 
rácio de Autonomia Financeira 
podem ser integrados em capitais 
próprios até à data do Termo de 
Aceitação. 

Vejamos: 
A Autonomia Financeira (AF) é um indicador de equilíbrio financeiro. É calculado a partir do 
Balanço do ano anterior à candidatura, através da seguinte fórmula: 
 

AF = Capital Próprio / Ativo Líquido 
 
Caso se verifique que, no ano anterior, o candidato não possuía AF superior a 20%, podem 
ser apresentados documentos mais recentes desde que se reportem a uma data que não seja 
posterior à da apresentação da candidatura, devendo para o efeito ser apresentados os 
respetivos balanços intercalar e demonstração de resultados devidamente certificados por um 
revisor oficial de contas (ROC). 



© A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia |  7  

a operação, durante um período de cinco anos a contar da data da aceitação 
da concessão do apoio ou até à data da conclusão da operação, quando este 
ultrapassar os cinco anos 
 

 
 

 
 
 
 

  

Note que: 
 O registo da exploração no SIP, é feito anteriormente à submissão da candidatura, nas salas de 

parcelário (ver Capítulo I). 
 A criação de polígonos de referência deverá ser efetuada, para cada um dos locais de 

investimento ou para locais que sejam beneficiados pelo mesmo, podendo cada local conter 
mais que uma parcela desde que as parcelas sejam contíguas.  

 Na presente tipologia de apoio apenas são elegíveis as parcelas inscritas nas freguesias do 
território de intervenção da A2S.  

 Se se verificar que os locais afetos ao investimento se localizam em zonas condicionadas (ex: 
RAN, REN, etc.), podem ser solicitados pareceres aos organismos competentes, os quais podem 
ser apresentados na fase que vier a ser contratualmente prevista no termo de aceitação. Caso 
os pareceres sejam desfavoráveis ou condicionem o investimento, os beneficiários podem 
apresentar locais alternativos para a implementação dos mesmos, sob pena de os 
investimentos serem considerados não elegíveis.  

Documentos a apresentar: 
 IRS (anexo B) ou IES do titular da Exploração Agrícola, demonstrativas que este exerce atividade 

agrícola e/ou que o promotor faz parte do agregado familiar do agricultor. 
 Autorização do titular da exploração para a utilização dos meios de produção agrícola 

necessários à realização da operação, com validade de 5 anos a contar da data do Termo de 
Aceitação, no caso de membros do agregado familiar do agricultor. 

 Documentos comprovativos da existência de atividade agrícola (manifestos de produção, 
comprovativos do recebimento de subsídios, fichas de gasóleo agrícola, declarações de 
cooperativas a confirmar a entrega da produção, etc.). 
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Critérios de elegibilidade das operações 
 Enquadrem-se nas atividades económicas constantes do anexo VI da 

portaria 152/2016 de 25 de maio, bem como noutras atividades económicas 
definidas pela A2S, a publicitar em cada anúncio  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Tenham um custo total elegível, apurado em sede de análise, igual ou 

superior a 10.000 euros e inferior ou igual a 200.000 euros 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documentos a apresentar: 
 Orçamentos e/ou faturas 

pró-forma para cada 
despesa apresentada, 
normalmente em número 
superior a três, de forma 
a verificar a razoabilidade 
dos custos  

Note que: 
 O custo da operação apresentado é analisado tendo em conta a sua 

conformidade com as despesas elegíveis e não elegíveis e os 
objetivos da operação, mas também quanto à sua razoabilidade. 

 
 A razoabilidade dos custos é verificada através da apresentação de 

orçamentos comerciais ou faturas pró-forma ou com base em 
valores de mercado praticados. 

 
 Na Memória Descritiva, devem ser apresentadas as justificações 

técnicas e económicas que suportem o enquadramento de cada um 
dos investimentos bem como o valor proposto sob pena de, na falta 
de justificação, o investimento ser considerado não elegível ou ser 
considerado o valor mais baixo de mercado.  

Documentos a apresentar: 
 Print Screen da Situação 

cadastral atual – outros 
dados da atividade a obter 
no site da Autoridade 
Tributária 

Note que: 
 No âmbito do primeiro concurso foram consideradas elegíveis as 

operações que se enquadrem nas seguintes CAE: 
 
024, 01610, 08910, 10711, 10712, 10720, 11050, 11071, 13102, 13202, 
16292, 20142, 20152, 20420, 20530, 20591, 23411, 35111, 35112, 
35131, 38322, 47192, 47240, 47784, 52101, 52102, 55201, 55202, 
55204, 553, 559, 56101, 56104, 56105, 56106, 56210, 74900, 75000, 
77310, 85510, 85591, 86906, 91020, 91041, 91042, 93110, 93192, 
93293, 93294, 96092. 
 
 Caso o promotor ainda não esteja inscrito na CAE relativa à 

operação desenvolver pode fazê-lo até à data da concessão do 
apoio. 
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Atenção:  
Os orçamentos apresentados em sede de candidatura só serão considerados se neles constar: 

 Identificação detalhada dos componentes do investimento, indicando quantidades, valores unitários, 
modelo e especificações técnicas; 

 Assinatura, carimbo da entidade emissora, sem rasuras, e com a indicação clara do imposto aplicável, 
bem como o CAE adequado ao fornecimento dos bens e serviços incluídos no orçamento; 

 Deverá ter também ser referido no orçamento o artigo do CIVA, pelo qual existe isenção de IVA, caso 
se aplique. 
 

 
 

Note que: 
 Os fornecedores de bens e serviços devem ter o CAE adequado ao fornecimento do bem/serviço em 

causa. Pode consultar o CAE do seu fornecedor, através do site SICAE. No caso de serviços de 
construção e obras, para além do CAE adequado, devem ainda possuir alvará de empreiteiro, 
adequado ao tipo de serviços a prestar. Pode consultar o alvará de empreiteiro, através do site IMPIC. 
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 Incidam na área geográfica correspondente ao território de intervenção do 
GAL 
 

  

 
 
 Sejam realizadas na exploração agrícola identificada no parcelário 

apresentado 
 

 
 
 Assegurem, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital alheio 

 
 

 
 
 
 

Documentos a apresentar: 
 Plantas de localização das 

instalações onde irá decorrer 
o investimento  

Note que: 
 O território do GAL pode ser consultado no 

Capítulo II da Parte I do Guia do Candidato. 

Documentos a apresentar: 
 Plantas de localização das instalações onde irá decorrer o investimento; 
 Projetos de arquitetura, caso se aplique; 

Documentos de candidatura: 
Sempre que existir recurso a capitais alheios para o 
financiamento do projeto devem ser apresentados 
documentos comprovativos da existência ou 
disponibilização dessas verbas através de: 

 Ata da sociedade com a aprovação do 
recurso a capitais alheios (empréstimos 
bancários ou de sócios) indicando a 
finalidade e os montantes; 

 Declaração do próprio comprometendo-se 
a obter financiamento bancário, no caso de 
pessoas singulares.  

Note que: 
 À data da aceitação da concessão do 

apoio, é necessário comprovar a 
existência dos capitais alheios 
(contrato de empréstimo bancário, 
integração dos empréstimos e 
extratos bancários). 
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 Evidenciem viabilidade económica e financeira, medida através do valor 

atualizado líquido (VAL), tendo a atualização como referência a taxa de 
refinanciamento (REFI) do Banco Central Europeu, em vigor à data de 
submissão da candidatura 

A viabilidade económica e financeira das candidaturas é medida através do Valor 
Atualizado Líquido (VAL), considerando-se que todos os investimentos são realizados 
no ano zero, não sendo aplicada para esse ano a taxa de atualização. 
O cálculo do VAL tem por base a informação relativa ao investimento e aos acréscimos 
contidos desde o ano de início do investimento até ao fim da vida útil da operação. 
Nos casos em que exista uma atividade que vai ter continuidade com a execução do 
investimento, devem ser obrigatoriamente preenchidos os campos relativos à pré-
operação, para assim ser apurado o benefício líquido resultante do investimento. 
A pré-operação deve ser obrigatoriamente preenchida, independentemente de quem 
seja o titular da exploração no ano pré-operação. 
No cálculo do VAL os investimentos constantes da candidatura são quantificados a 
100%, com exceção dos custos inerentes à componente eficiência energética (de 
acordo com o anexo III da OTE 29 de 6 de julho de 2016) identificados no formulário de 
candidatura, que são contabilizados apenas a 30%. 
Os acréscimos de proveitos e acréscimos/decréscimos de custos de exploração 
previsionais anuais, decorrentes do investimento, são calculados a preços constantes 
e deverão estar em coerência com os investimentos apresentados. 
À diferença entre os acréscimos de proveitos e acréscimos/decréscimos de custos 
de exploração previsionais, do primeiro, segundo e subsequentes anos, é aplicada a 
taxa de atualização (REFI). 
No caso de uma candidatura contemplar que uma tipologia de investimentos 
(construções, equipamentos, máquinas), a vida útil da operação é determinada através 
do cálculo da média ponderada da vida útil das diferentes tipologias de investimento, 
admitindo-se uma vida útil de 10 anos para máquinas e equipamentos e 30 anos para 
construções. 
O valor residual dos investimentos é calculado automaticamente pelo modelo de análise, 
considerando-se relativamente aos edifícios 50% do seu valor total e 15% relativamente 
às necessidades de fundo de maneio. 
Os equipamentos e as despesas gerais não têm qualquer valor residual. 
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 Apresentem coerência técnica, económica e financeira 

Na candidatura devem ser devidamente caraterizados e justificados, em termos técnicos 
(por ex, por via da introdução de inovação no processo produtivo face ao processo 
produtivo convencional) e económicos, em campo descritivo adequado: 

 Os proveitos previstos; 
 Os custos de exploração, no que se refere ao produto final obtido, seu preço de 

venda, matéria-prima e subsidiárias consumidas para o obter. 
Entre diversos pontos que devem constar na memória descritiva do projeto para permitir 
a verificação da coerência técnica e económica da operação devem ser sempre indicados: 

 O processo produtivo; 
 Os produtos finais e matérias primas e subsidiárias consumidas bem como os 

coeficientes de rendimento industrial utilizados; 
 Os edifícios e construções com discriminação de todas as áreas (produtivas e não 

produtivas) e seu dimensionamento; 

Vejamos: 
O VAL é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

n VAL = Σ CFi/(1+t)i i=0  em que;   
CFi = cash-flow incremental do ano i 
t= taxa de refinanciamento do BCE à data de abertura do período de apresentação das candidaturas 
CF0= - valor do investimento (considerando apenas 30% do investimento caso se trate de intervenções 
de natureza ambiental e/ou relativas à melhoria da eficiência energética) 
CF1= Cash-flow da operação no ano 1 [(acréscimo de proveitos – acréscimo de custos) x (1- taxa de 
imposto sobre o rendimento, se valor superior a 0) + amortizações + provisões] 
CF2= Cash-flow da operação no ano 2 [(acréscimo de proveitos – acréscimo de custos) x (1-taxa de 
imposto sobre o rendimento, se valor superior a 0) + amortizações + provisões] 
CFn= Cash-flow da operação no fim de vida útil da operação [(acréscimo de proveitos – acréscimo de 
custos) x (1- taxa de imposto sobre o rendimento, se valor superior a 0) + amortizações + provisões] 
+valor residual no fim da vida útil da operação 
 A taxa de imposto sobre o rendimento a considerar, independentemente da natureza jurídica do beneficiário, é de 23%, o que equivale à taxa de IRC.  
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 Os equipamentos (sua adequação ao fim em vista e dimensionamento face ao 
objetivo produtivo); 

 Os equipamentos (sua adequação ao fim em vista e dimensionamento face ao 
objetivo produtivo); 

 Os recursos humanos envolvidos, a respetiva área funcional e sua adequabilidade 
bem como, a razoabilidade dos fornecimentos de serviços externos apresentados 
face ao investimento realizado. 

O ano de fim de vida útil da operação tem de estar ajustado às características do 
investimento e aos acréscimos de proveitos e acréscimos/decréscimos de custos obtidos 
desde o ano de início da operação até ao fim de vida útil da operação. 
O plano de investimento deve prever as necessidades em fundo de maneio. Os valores 
indicados devem ser fundamentados e coerentes com o projeto. 
Se o financiamento do projeto for efetuado com recurso a empréstimos que tenham 
associados encargos financeiros, estes devem constar da demonstração previsional. 
 
 

 
 Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, 

designadamente em matéria de licenciamento 
Caso o investimento se localize em áreas condicionadas e ou careça de licenciamentos, 
o candidato deve demonstrar que o pedido já foi iniciado e/ou é viável e/ou apresentar 
os documentos comprovativos de acordo com os termos da notificação da decisão. 

 
 

 
 
 

Documentos de candidatura: 
A Memória Descritiva é um documento obrigatório, que deve descrever pormenorizadamente a 
candidatura constituindo um dos documentos anexos ao anúncio de abertura de período de candidaturas.  

Documentos de candidatura: 
 Pedido de informação prévia (relativamente a agroturismo, casas de campo, alojamento local e 

outros); 
 Pedido de licenciamento que deu entrada na Câmara Municipal ou noutro organismo competente; 
 Peças desenhadas, no caso de construções. 
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Despesas Elegíveis 
Investimentos materiais: 
São consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as atividades a desenvolver, 
designadamente: 

1. Elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia associados ao 
investimento, desde que realizadas até seis meses antes da data de apresentação 
da candidatura, até ao limite de 5 % da despesa elegível total aprovada da 
operação; 

2. Software aplicacional (incluindo sites), propriedade industrial, planos de 
marketing e branding; 

3. Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções; 
4. Construções; 
5. Aquisição de equipamentos; 
6. Aquisição de viaturas e outro material circulante indispensáveis à atividade objeto 

de financiamento; 
7. Outro tipo de despesas associadas a investimentos intangíveis indispensáveis à 

prossecução dos objetivos do projeto. 
Despesas Não Elegíveis 

1. Custos de manutenção decorrentes do uso normal das instalações; 
2. Despesas com meros investimentos de substituição e com a aquisição de terras; 
3. Equipamentos em estado de uso; 
4. Trabalhos para a própria empresa. 

Outras Despesas Não Elegíveis: 
1. Bens cuja amortização a legislação fiscal permita ser efetuada num único ano; 
2. IVA recuperável. 

Forma, nível e limite do apoio 
O apoio concedido é sob a forma de subvenção não reembolsável, até ao limite máximo, 
por beneficiário, durante o período de programação, igual a 150.000 euros. 
O nível de apoio por candidatura ao presente concurso é igual a 40% do valor global 
considerado elegível, em sede de análise. O nível de apoio pode ser majorado até 50%, 
se houver criação liquida de postos de trabalho. 
O candidato pode apenas apresentar uma única candidatura, em cada período de 
abertura de concurso, exceto se o anúncio permitir mais que uma.  
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Critérios de seleção  
Tendo cumprido todos os critérios de elegibilidade enquanto beneficiário e da operação, 
as candidaturas são selecionadas de acordo com a Valia Global da Operação (VGO). 
Os fatores de ponderação, podem ser alterados em cada concurso: 
 

 
Em que: 
  

VGO = 0,05JA + 0,20 PT + 0,05 PUE + 0,2 TIR + 0,5 EDL 

Note que: 
 Entende-se por “criação líquida de postos de trabalho”, o aumento líquido do número de 

trabalhadores diretamente empregados na empresa, calculado pela diferença entre o número 
de trabalhadores da empresa no momento da apresentação do último pedido de pagamento 
e a média mensal do número de trabalhadores nos seis meses anteriores à data de 
apresentação da candidatura, a demonstrar através dos mapas de remunerações da segurança 
social, e desde que reúna cumulativamente as seguintes condições: 

i) ter por base a celebração de contrato de trabalho escrito entre a empresa 
beneficiária e o trabalhador; 
ii) os trabalhadores a contratar não terem tido vínculo laboral com a empresa 
beneficiária ou empresas parceiras ou associadas desta, durante os 12 meses 
anteriores à data de apresentação da candidatura; 
iii) não corresponder a postos de trabalho de gerentes, administradores e ou sócios 
da empresa beneficiária, com exceção do autoemprego criado por beneficiários das 
prestações de desemprego, ou de gerentes remunerados em empresas novas, desde 
que a primeira despesa ocorra até 3 meses após a data da sua constituição; 
iv) os postos de trabalho criados estarem diretamente associados ao desenvolvimento 
da operação objeto de apoio. 

 Considera-se que um posto de trabalho equivale à utilização de uma unidade de trabalho anual 
(UTA), equivalente a 1800 horas/ano. 
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Critério Pontos % Informação complementar 

JA Jovem agricultor em primeira instalação 0 ou 20 5 Apenas se apresentar comprovativo de aprovação à medida 3.1 Jovens Agricultores do PDR2020 

PT Criação líquida de postos de trabalho 0 ou 20 20 
Pontuação atribuída em função de a candidatura prever, ou não, a criação de postos de trabalho, de acordo com a definição da alínea f) do art.º 4.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio. 

PUE Candidatura com investimento relacionado com proteção e utilização eficiente dos recursos 0 ou 20 5 

Pontuação atribuída em função de ocorrer um aumento do volume de vendas registado após o investimento e/ou a diminuição dos custos de produção após o investimento, ou serem considerados elegíveis na análise, investimentos que visem a proteção e/ou melhoria na eficiência de utilização dos recursos enquadrados nas rúbricas previstas na OTE nº 29 (ponto 2.4, alínea iii) 

TIR Criação de valor económico 0 ou 20 20 
Pontuação atribuída em função de o projeto de investimento apresentar uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) igual ou superior a 1,5%. 

EDL 
 

Contribuição para o desenvolvimento e crescimento económico sustentável dos setores da produção agrícola e agroalimentar 

5, 10, 15 ou 20 50 

Existência de uma relação de dependência entre o investimento e a atividade agrícola desenvolvida na exploração (ex.: agroturismo, salas de prova, etc.), devidamente fundamentada em sede de memória descritiva. 
Utilização de produtos locais ou produtos inseridos em regimes de qualidade reconhecida (Biológico ou Produção Integrada, DOP, IGP, etc.) na atividade de diversificação a desenvolver (ex.: restaurantes de produtos biológicos da exploração, salas de prova de vinhos certificados produzidos na exploração, doçaria confecionada com base em produtos locais da exploração, etc.) devidamente fundamentada em sede de memória descritiva e comprovada através de documentos oficiais. 
São considerados produtos locais os produtos agrícolas ou agroalimentares, produzidos no território de intervenção da A2S, comprovadamente associados à memória coletiva da região (Exemplos: vinho, 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, ovelhas de raça saloia, leitão de Negrais, entre outros). 

Apoio ao crescimento e ao desenvolvimento das atividades relacionadas com o turismo 
Enquadramento da operação numa das seguintes classificações atividades económicas (CAE) 55201, 55202, 55204, 559, 93293, 93294. 

Contribuição para o desenvolvimento económico do território de intervenção 

Criação de uma nova área de negócio, comprovada através da inexistência ou inscrição da CAE na declaração de início de atividade, há menos de 6 meses. 
Criação de pelo menos um posto de trabalho em investimentos elegíveis inferiores ou iguais a 100.000 EUR  
ou  
Criação de pelo menos dois postos de trabalho em investimentos elegíveis superiores a 100.000 EUR 
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Contribuição para a inovação ou desenvolvimento tecnológico das explorações com vista à competitividade da região 

Valor acrescentado para a exploração agrícola através de: 
• Criação de novos produtos, serviços ou marketing ou  
• Desenvolvimento tecnológico  
É verificado na memória descritiva, orçamentos e INE. 

Aumento da visibilidade do património natural e cultural, material e imaterial do território através da qualificação e valorização patrimonial de valor simbólico e comunitário 

Intervenções em elementos patrimoniais de valor simbólico e comunitário. 
Este critério é verificado a dois níveis: 

 O valor simbólico e comunitário do património é comprovado através documentos que atestem a sua importância para a memória coletiva da região.  A memória descritiva e os orçamentos apresentados revelam que o investimento está diretamente relacionado com a preservação desse património (ex: moínho situado na exploração para alojamento local, recuperação de edifício religioso na exploração para organização de eventos, etc.)   

Promoção da inclusão social e da capacitação dos atores locais com vista à melhoria das condições de vida no território 

Integração nas suas atividades de pessoas oriundas de contextos desfavorecidos e/ou com problemas de exclusão (ex: desempregados, pessoas portadoras de deficiência, etnias, refugiados), através da apresentação de comprovativos oficiais emitidos pelas entidades competentes.  
Demonstração de que o investimento revela uma preocupação com pessoas de mobilidade condicionada e/ou portadoras de deficiência, sem prejuízo do cumprimento da legislação aplicável (ex: rampas de acesso, instruções em braille, etc.). 
Este critério é verificado através da memória descritiva e dos orçamentos apresentados. 
Apresentação de evidências que atestam que: 
O candidato ou os colaboradores têm formação académica no setor em causa ou 
O candidato frequentou ou disponibilizou ações de formação específica ministradas por entidades formadoras acreditadas, nos últimos três anos.  
Este critério é verificado através dos comprovativos oficiais emitidos pelas entidades formadoras competentes. 

Apoio às iniciativas e redes de cooperação 
Estabelecimento redes ou parcerias com outras entidades através da apresentação de contratos ou declarações de parceria reduzidas a escrito (ex: parceria entre um agroturismo e uma empresa de animação turística, parceria entre uma adega e uma agência de viagens, etc.). 

 
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, e uma pontuação entre 20 e 0 para o 
critério de seleção EDL, consoante: 

Não contribui para qualquer objetivo da EDL – 0 pontos 
Contribui para 1 objetivo da EDL – 5 pontos 
Contribui para 2 ou 3 objetivos da EDL – 10 pontos 



© A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia |  18  

Contribui para 4 ou 5 objetivos da EDL – 15 pontos 
Contribui para 6 ou mais objetivos da EDL –  20 pontos 

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

1º Candidatura com maior pontuação na valia da EDL; 
2º Candidatura com maior número de postos de trabalho a criar; 
3º Candidatura com maior valor da TIR;  
4º Candidatura com maior valor de investimento elegível; 
5º Candidatura apresentada por Jovem Agricultor; 
6º Ordem de receção de candidatura no sistema de informação. 
 

 
 

 
Transição – as candidaturas que não tenham sido aprovadas por indisponibilidade orçamental 
transitam para o período seguinte, até ao máximo de dois períodos consecutivos, findos os quais, 
a candidatura passa a indeferida. 

Note que: 
A Memória Descritiva deve conter uma justificação para cada um dos critérios acima referidos, apresentando 
em anexo, se aplicável, a documentação que permita validar o cumprimento ou não dos mesmos. 
A Estratégia de Desenvolvimento Local da A2S – DLBC Rural encontra-se no site da A2S em www.a2s.pt e no 
site do PDR 2020.  

Atenção 
A classificação mínima para a seleção das operações tem de ser igual ou superior a 10 (escala de 0 a 20). As 
candidaturas que não obtenham a pontuação mínima de dez pontos são indeferidas. 
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Lista de documentos a anexar à candidatura para controlo documental (sempre que aplicável) 
 Cartão de cidadão/Bilhete de entidade;  
 Declaração das Finanças sobre o regime de IVA (quando o candidato pretenda a sua elegibilidade); 
 Declaração de início de atividade; 
 Certidão permanente do registo comercial ou código de acesso, atualizada e com data de emissão 

até 6 meses; 
 Declaração de IRS ou IRC do ano anterior à candidatura; 
 Última Declaração de Rendimentos que e/ou IES do titular da exploração (demonstrativas de que este 

exerce atividade agrícola e de que o promotor faz parte do seu agregado familiar) 
 1 ou 3 orçamentos comerciais ou faturas pró-forma detalhados para cada um dos investimentos 

quando estejam em causa valores até 5000€ ou superior, respetivamente. Catálogos e cadernos de 
especificações dos equipamentos; 

 Financiamento através de Capital Alheio 
o Declaração do próprio comprometendo-se a obter financiamento bancário; 
o Comprovativos dos suprimentos/empréstimos de sócios; 
o Documentos que demonstrem a disponibilidade de outros capitais alheios (quando 

aplicável); 
o Ata da sociedade com a aprovação do recurso a capitais alheios. 

 Situação económico financeira equilibrada: 
o Cópias dos relatórios, Balanços, Balanço Social e Demonstrações de Resultados, dos últimos 

3 exercícios identificados no formulário de candidatura e/ou os respetivos modelos fiscais e 
anexos (quando aplicável); 

o  Balanço Intercalar e Demonstrações de Resultados (quando indicado no formulário de 
candidatura), devidamente certificados por ROC. 

 Memória descritiva do projeto; 
 Documentos que comprovem o cumprimento dos subcritérios do OEDL; 
 Licenciamento industrial  

o No caso de novas unidades: comprovativo de submissão na plataforma eletrónica da Agência 
para a Modernização Administrativa I.P (AMA) do pedido de autorização de instalação, da 
comunicação prévia ou a da mera comunicação prévia, conforme tipologia do 
estabelecimento industrial a instalar (documento a ser apresentada até à data de aceitação 
da concessão do apoio) 

o Modernização de unidades 
o Título de exploração  

À data da concessão do apoio, o candidato deverá apresentar o comprovativo do procedimento de 
alteração do estabelecimento industrial junto da entidade coordenadora, de acordo com a tipologia 
do estabelecimento industrial  

 Licenciamento comercial  
o Novos estabelecimentos: comprovativo da submissão do pedido de licenciamento; 
o Modernização de estabelecimentos: 
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Lista de documentos a anexar à candidatura para controlo documental (sempre que aplicável) 
 Comprovativo da submissão do pedido de atualização (documento a ser 

apresentado até à data de aceitação da concessão do apoio 
 Licenciamento de atividades turísticas: 

o Empreendimentos turísticos: 
 Novos estabelecimentos: alvará de licença ou admissão da comunicação prévia para 

a realização de obras de edificação; 
 Modernização de estabelecimentos: alvará de classificação e de autorização de 

utilização para fins turísticos. 
o Animação turística: 

 Novos estabelecimentos: recibo de receção do requerimento de inscrição no 
RNAAT  

 Modernização de estabelecimentos: certificado de registo no RNAAT 
 Outros licenciamentos 

o Novos estabelecimentos: comprovativo de submissão do pedido de licenciamento; 
o Modernização de estabelecimentos:  

 Licença de utilização;  
 Comprovativo da submissão do pedido de atualização (documento a ser 

apresentado até à data de aceitação da concessão do apoio)  
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www.a2s.pt 


