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ANÚNCIO DE ABERTURA DE PERÍODO DE APRESENTAÇÃO 

DE CANDIDATURAS 

 

N.º 003/ADER-SOUSA/10.2.1.3/2022 

 

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

(Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 187/2021, de 7 de setembro) 

 

 

A submissão de candidaturas é efetuada entre as 09:00:00 horas do dia 1 de julho e as 16:59:59 

horas do dia 30 de setembro de 2022 ao abrigo do disposto na Portaria n.º 152/2016, de 25 de 

maio, na sua redação atual, que estabelece o regime de aplicação da Ação n.º 10.2. do PDR 2020, 

na tipologia referida na alínea c) do seu art.º 2.º. 

Nos termos do artigo 52.º da Portaria supra identificada, são os seguintes os termos e condições 

aplicáveis ao presente Anúncio: 

 

1. OBJETIVOS E PRIORIDADES VISADAS 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os 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 TFUE, 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. 

 

2. TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES A APOIAR 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em atividades económicas não 

agrícolas nas explorações 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. 

As atividades económicas elegíveis são as seguintes: 

1. Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no 

espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques 
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de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 

55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 

55201. 

2. Serviços de recreação e lazer — CAE 91042; 93293; 93294. 

3. Os CAE indicados no Anexo I do presente Aviso. 

4. Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a 

agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024). 

 

3. ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL 

A área geográfica elegível correspondente ao território de intervenção do DLBC Rural | Terras 

do Sousa 2020, a saber: no concelho de Felgueiras as freguesias de Aião, Airães, Friande, Idães, 

Jugueiros, Penacova, Pinheiro, Pombeiro de Ribavizela, Refontoura, Regilde, Revinhade, Sendim, 

UF de Pedreira, Rande e Sernande, UF de Torrados e Sousa, UF de Unhão e Lordelo, UF de Vila 

Cova da Lixa e Borba de Godim, UF de Vila Fria e Vizela (S. Jorge), UF de Vila Verde e Santão; no 

concelho de Lousada as freguesias de Aveleda, Caíde de Rei, Lodares, Macieira, Meinedo, 

Nevogilde, Sousela, Torno, UF de Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida), UF de 

Figueiras e Covas, UF de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão), UF de Nespereira e Casais, Vilar do 

Torno e Alentém; no concelho de Paços de Ferreira as freguesias de Carvalhosa, Eiriz, Ferreira, 

Figueiró, Meixomil, Penamaior, Raimonda, Seroa, UF de Frazão e Arreigada, UF de Sanfins, 

Lamoso e Codessos; no concelho de Paredes as freguesias de Aguiar de Sousa, Cete, Parada de 

Todeia e Sobreira; e no concelho de Penafiel as freguesias de Bustelo, Cabeça Santa, Canelas, 

Capela, Croca, Eja, Fonte Arcada, Irivo, Lagares e Figueira, Paço de Sousa, Rio Mau, Sebolido, 

Termas de S. Vicente e Valpedre. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 

A dotação orçamental total é de 242.461,96€ (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e 

sessenta e um euros e noventa e seis cêntimos). 

 

5. NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATURAS ADMITIDAS POR BENEFICIÁRIO 

Durante a vigência temporal do presente anúncio, apenas se admite uma candidatura por 

beneficiário. 
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6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

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

admissibilidade exigidas nos artigos 21.º, 22.º e 23.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, 

na sua redação atual. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO E RESPECTIVOS FACTORES, FÓRMULAS, PONDERAÇÃO E 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

As candidaturas devidamente submetidas que cumpram os critérios de elegibilidade dos 

beneficiários e das operações, previstos nos artigos 21.º, 22.º e 23.º da Portaria supra 

identificada, são selecionadas para hierarquização. 

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

da Operação. 

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: 

 

VGO = 0,05 JA + 0,05 AFJER + 0,20 PT + 0,10 PUE + 0,20 TIR + 0,40 EDL 

 

Em que, 

 

JA - Candidatura apresentada por jovem agricultor em primeira instalação 

Pontuação atribuída em função do promotor se enquadrar no conceito de primeira 

instalação nos termos do regime de aplicação da ação 3.1 – Jovens agricultores. 

 

AFJER – O promotor é agricultor familiar ou jovem empresário rural 

Atribuída em função do promotor ter submetido reconhecimento ao estatuto de 

agricultor familiar ou de jovem empresário rural, condicionado à sua aprovação. 

 

PT - Criação líquida de postos de trabalho 

Pontuação atribuída em função de a candidatura prever, ou não, a criação líquida 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, na sua redação atual. 
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PUE - Candidatura com investimento relacionado com proteção e utilização eficiente dos 

recursos 

A candidatura é pontuada quando tiver investimento relacionado com a utilização 

eficiente dos recursos (aumento do volume de vendas registado após o investimento e/ou 

a diminuição dos custos de produção após o investimento), 

ou 

A candidatura é pontuada quando haja investimento enquadrado nas seguintes sub-

rubricas das seguintes rubricas do formulário de candidatura: 

Rubricas Sub-rubricas 

Imateriais 

Certificação no domínio da eficiência energética ou das energias 
renováveis 

Certificações Ambientais 

Estudos e trabalhos de consultoria no domínio da eficiência energética ou 
das energias renováveis 

Materiais 

Edifícios e outras construções afetos a investimentos na melhoria da 
eficiência energética 

Edifícios e outras construções afetos a investimentos para a utilização de 
energias renováveis ou valorização/reutilização de subprodutos 

Equipamentos afetos a investimentos para a utilização de energias 
renováveis ou valorização/reutilização de subprodutos 

Equipamentos afetos a investimentos na melhoria da eficiência energética 

 

TIR – Taxa Interna de Rentabilidade 

Atribuída em função de o projeto de investimento apresentar uma Taxa Interna de 

Rentabilidade igual ou superior no mínimo a 1,5%. 

 

EDL – Contributo da candidatura para os objetivos da EDL 

A candidatura é pontuada em função da maior ou menor contribuição para o objetivo 

estratégico “Valorizar os recursos endógenos, promover a inovação e o 

empreendedorismo e favorecer o acesso dos produtos aos mercados locais” da EDL do 

DLBC Rural | Terras do Sousa 2020 nos termos seguintes: 

 Candidatura que contribui para o reforço do associativismo local – promovida por 

beneficiário associado de entidade local representativa do setor empresarial das 

Terras do Sousa. Verificado através de documento comprovativo de associado. 
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 Candidatura com Selo de Qualidade | Rota do Românico – promovida em 

exploração abrangida na totalidade ou em parte pelo Selo de Qualidade | Rota do 

Românico. Verificado através do diploma do Selo de Qualidade | Rota do 

Românico. 

 Candidatura inscrita na candidatura PROVERE Douro Tâmega e Sousa | Território 

Único. Verificado por declaração da CIM do Tâmega e Sousa. 

 Candidatura que contribui para o emprego jovem do território de intervenção - 

promovida por beneficiários com idade igual ou inferior a 40 anos, à data da 

candidatura, ou, no caso de sociedades, quando pelo menos 50% do capital e 

gerência são detidos por pessoa(s) dentro desse grupo etário. Verificado pelo 

cartão de identificação ou, no caso de sociedades, pela certidão permanente e 

documento de identificação dos sócios gerentes. 

 

Caso os investimentos não se encontrem devidamente classificados nas respetivas rubricas de 

investimento a pontuação não será atribuída. Em sede de análise da candidatura não haverá 

reclassificação de rúbricas de investimento para atribuição de pontuação. 

 

Aos critérios de seleção JA, AFJER, PT, PUE e TIR será atribuída a pontuação de 20 ou 0, em 

função de a candidatura cumprir ou não cada um dos critérios de seleção. A cada um dos 

contributos para o critério de seleção “Contributo da candidatura para os objetivos da EDL” será 

atribuída a pontuação de 5 ou 0, em função da candidatura cumprir ou não cada deles, 

resultando numa pontuação final entre 0 e 20. 

 

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

critérios: 

1.º - Candidatura com maior pontuação no critério EDL; 

2.º - Candidatura apresentada com maior pontuação no critério PT; 

3.º - Candidatura apresentada com maior pontuação no critério TIR; 

4.º - Candidatura apresentada com maior pontuação AFJER; 

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

 

As candidaturas que não obtenham a pontuação mínima de dez pontos são indeferidas. 
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8. FORMA, NÍVEL E LIMITES DOS APOIOS 

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável. 

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 40%, sem a criação líquida de postos de trabalho e de 50% 

com criação líquida de postos de trabalho, conforme definido no anexo VIII da Portaria n.º 

152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual. 

 

9. DESPESAS ELEGÍVEIS E NÃO ELEGÍVEIS 

Com excepção das despesas referidas no n.º 1 do anexo VII, da Portaria citada, 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 VII da 

mesma Portaria. 

 

10. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

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.pt ou no sítio da 

Ader-Sousa em https://www.adersousa.pt/dlbc-rural/ e estão sujeitos a confirmação por via 

eletrónica a efetuar pela entidade recetora. 

 

11. MEIOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

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.pt e no sítio 

da ADERS-SOUSA em https://www.adersousa.pt/dlbc-rural/, podendo ainda ser obtidos 

esclarecimentos junto da ADER-SOUSA através do endereço adersousa@adersousa.pt ou pelo 

telefone 255311230. 

 

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

 

Felgueiras, 21 de junho de 2022 

http://www.portugal2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
https://www.adersousa.pt/dlbc-rural/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
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Presidente do Órgão de Gestão 

 

 

Paulo Jorge Rodrigues Ferreira 
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ANEXO I DO AVISO N.º 003/ADER-SOUSA/10.2.1.3/2022 

 

10520 Fabricação de gelados e sorvetes. 

10711 Panificação. 

10712 Pastelaria. 

10720 Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação. 

10730 Fabricação de massas alimentícias, cuscuz e similares. 

10821 Fabricação de cacau e chocolate. 

10830 Indústria do café e do chá (com excepção da torrefação da raíz da chicória). 

10840 Fabricação de condimentos e temperos (com excepção de vinagres de origem vínica). 

10850 Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados. 

10860 Fabricação de alimentos homogeneizados e dietéticos. 

11012 Fabricação de aguardentes não preparadas. 

11013 Produção de licores e de outras bebidas destiladas. 

11050 Fabricação de cerveja. 

11071 Engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente. 

13102 Preparação e fiação de fibras do tipo lã. 

13103 Preparação e fiação da seda e preparação e texturização de filamentos sintéticos e 

artificiais. 

13104 Fabricação de linhas de costura. 

13201 Tecelagem de fio do tipo algodão. 

13202 Tecelagem de fio do tipo lã. 

13203 Tecelagem de fio do tipo seda e de outros têxteis. 

13301 Branqueamento e tingimento. 

13302 Estampagem. 

13303 Acabamento de fios, tecidos e artigos têxteis, n. e. 

13910 Fabricação de tecidos de malha. 

13920 Fabricação de artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário. 

13930 Fabricação de tapetes e carpetes. 

13941 Fabricação de cordoaria. 

13942 Fabricação de redes. 

13950 Fabricação de não tecidos e respectivos artigos, excepto vestuário. 
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13961 Fabricação de passamanarias e sirgarias. 

13991 Fabricação de bordados. 

13992 Fabricação de rendas. 

14110 Confecção de vestuário em couro. 

14140 Confecção de vestuário interior. 

14190 Confecção de outros artigos e acessórios de vestuário. 

14200 Fabricação de artigos de peles com pêlo. 

14310 Fabricação de meias e similares de malha. 

14390 Fabricação de outro vestuário de malha. 

15201 Fabricação de calçado. 

16292 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria. 

17211 Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens). 

17212 Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão. 

17230 Fabricação de artigos de papel para papelaria. 

17290 Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de cartão. 

18130 Actividades de preparação da impressão e de produtos media. 

18140 Encadernação e actividades relacionadas. 

18200 Reprodução de suportes gravados. 

20411 Fabricação de sabões, detergentes e glicerina. 

20420 Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene. 

20530 Fabricação de óleos essenciais. 

21100 Fabricação de produtos farmacêuticos de base. 

23311 Fabricação de azulejos. 

23312 Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica. 

23411 Olaria de barro. 

23412 Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino. 

23413 Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino. 

23414 Actividades de decoração de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental. 

23702 Fabricação de artigos em ardósia (lousa). 

23703 Fabricação de artigos de granito e de rochas, n. e. 

25290 Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos. 

25501 Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados. 
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25710 Fabricação de cutelaria. 

25720 Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens. 

25731 Fabricação de ferramentas manuais. 

25920 Fabricação de embalagens metálicas ligeiras. 

25991 Fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico. 

25992 Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n. e. 

26110 Fabricação de componentes electrónicos. 

26120 Fabricação de placas de circuitos electrónicos. 

26200 Fabricação de computadores e de equipamento periférico. 

26300 Fabricação de aparelhos e de equipamentos para comunicações. 

26520 Fabricação de relógios e material de relojoaria. 

26701 Fabricação de instrumentos e equipamentos ópticos não oftálmicos. 

26702 Fabricação de material fotográfico e cinematográfico. 

26800 Fabricação de suportes de informação magnéticos e ópticos. 

27520 Fabricação de aparelhos não eléctricos para uso doméstico. 

27900 Fabricação de outro equipamento eléctrico. 

32121 Fabricação de filigranas. 

32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria. 

32123 Trabalho de diamantes e de outras pedras preciosas ou semipreciosas para joalharia e 

uso industrial. 

32130 Fabricação de bijutarias. 

32200 Fabricação de instrumentos musicais. 

32400 Fabricação de jogos e de brinquedos. 

32910 Fabricação de vassouras, escovas e pincéis. 

32991 Fabricação de canetas, lápis e similares. 

32993 Fabricação de guarda-sóis e chapéus de chuva. 

32996 Outras indústrias transformadoras diversas, n. e. 

33110 Reparação e manutenção de produtos metálicos (excepto máquinas e equipamentos). 

33120 Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos. 

33130 Reparação e manutenção de equipamento electrónico e óptico. 

33140 Reparação e manutenção de equipamento eléctrico. 

33190 Reparação e manutenção de outro equipamento. 
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35111 Produção de electricidade de origem hídrica. 

35113 Produção de electricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e. 

35210 Produção de gás. (biogás) 

46110 Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e 

produtos semi-acabados. 

46211 Comércio por grosso de alimentos para animais. 

47112 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância 

de produtos alimentares, bebidas ou tabaco. 

47191 Comércio a retalho não especializado, sem predominância de produtos alimentares, 

bebidas ou tabaco, em grandes armazéns e similares. 

47192 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância 

de produtos alimentares, bebidas ou tabaco. 

47210 Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados. 

47220 Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos 

especializados. 

47240 Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria, em 

estabelecimentos especializados. 

47250 Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados. 

47260 Comércio a retalho de tabaco, em estabelecimentos especializados. 

47291 Comércio a retalho de leite e de derivados, em estabelecimentos especializados. 

47292 Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos 

especializados. 

47293 Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, 

n. e. 

47711 Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados. 

47712 Comércio a retalho de vestuário para bebés e crianças, em estabelecimentos 

especializados. 

47761 Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes, em estabelecimentos 

especializados. 

47790 Comércio a retalho de artigos em segunda mão, em estabelecimentos especializados. 

55203 Colónias e campos de férias. 

56101 Restaurantes tipo tradicional. 
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56104 Restaurantes típicos. 

56105 Restaurantes com espaço de dança. 

56106 Confecção de refeições prontas a levar para casa. 

56302 Bares. 

56303 Pastelarias e casas de chá. 

58110 Edição de livros. 

58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas. 

58210 Edição de jogos de computador. 

58290 Edição de outros programas informáticos. 

59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão. 

59120 Actividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de televisão. 

59140 Projecção de filmes e de vídeos. 

59200 Actividades de gravação de som e edição de música. 

60100 Actividades de rádio. 

62010 Actividades de programação informática. 

62020 Actividades de consultoria em informática. 

62030 Gestão e exploração de equipamento informático. 

62090 Outras actividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática. 

63120 Portais web. 

71200 Actividades de ensaios e análises técnicas. 

72110 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia. 

72190 Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais. 

72200 Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e humanas. 

73110 Agências de publicidade. 

73120 Actividades de representação nos meios de comunicação. 

74100 Actividades de design. 

74200 Actividades fotográficas. 

74300 Actividades de tradução e interpretação. 

74900 Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n. e. 

75000 Actividades veterinárias. 

77310 Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas. 

78200 Actividades das empresas de trabalho temporário. 
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78300 Outro fornecimento de recursos humanos. 

79120 Actividades dos operadores turísticos. 

80300 Actividades de investigação. 

81210 Actividades de limpeza geral em edifícios. 

81220 Outras actividades de limpeza em edifícios e em equipamentos industriais. 

81300 Actividades de plantação e manutenção de jardins. 

85520 Ensino de actividades culturais. 

85591 Formação profissional. 

85592 Escolas de línguas. 

85593 Outras actividades educativas, n. e. 

85600 Actividades de serviços de apoio à educação. 

87902 Actividades de apoio social com alojamento, n. e. 

88990 Outras actividades de apoio social sem alojamento, n. e. 

90010 Actividades das artes do espectáculo. 

90020 Actividades de apoio às artes do espectáculo. 

90030 Criação artística e literária. 

91020 Actividades dos museus. 

91030 Actividades dos sítios e monumentos históricos. 

93120 Actividades dos clubes desportivos. 

93130 Actividades de ginásio (fitness). 

95110 Reparação de computadores e de equipamento periférico. 

95120 Reparação de equipamento de comunicação. 

95210 Reparação de televisores e de outros bens de consumo similares. 

95220 Reparação de electrodomésticos e de outros equipamentos de uso doméstico e para 

jardim. 

95230 Reparação de calçado e de artigos de couro. 

95240 Reparação de mobiliário e similares, de uso doméstico. 

95250 Reparação de relógios e de artigos de joalharia. 

96021 Salões de cabeleireiro. 

96022 Institutos de beleza. 

96040 Actividades de bem-estar físico. 
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