
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO 4.0.2. INVESTIMENTOS EM PRODUTOS 

FLORESTAIS NÃO IDENTIFICADOS COMO AGRÍCOLAS 

NO ANEXO I DO TRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Incentivo  

Os apoios previstos revestem a forma de subvenção não reembolsável para os investimentos 

elegíveis cumulados até 1 milhão de euros por beneficiário 

Subvenção reembolsável para a parte do investimento elegível que ultrapasse aquele valor. 

[Nota 1 - Deverá ser tido em atenção que os valores acima identificados se reportam ao beneficiário1, no 

âmbito dos investimentos já efetuados/a efetuar no âmbito das operações 4.0.1 e 4.0.2 na vigência do 

PDR2020] 

[Nota 2 - O apoio a conceder no âmbito da presente portaria está limitado a duas candidaturas por 

beneficiário, para o período de vigência do PDR 2020] 

 

Beneficiários 

:. As PME  

:. Organizações de produtores florestais  

:. Organizações ou agrupamentos de comercialização de produtos da floresta que se dediquem à 

exploração florestal, comercialização ou outra atividade até à transformação industrial de material 

lenhoso, biomassa florestal e resina 

 

Objetivos 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos:  

a) Reforçar a capacidade produtiva das pequenas e médias empresas do setor florestal;  

b) Fomentar a modernização do tecido empresarial do setor florestal. 

 

 

 
1 Considera -se um só beneficiário o candidato que, de forma direta ou indireta, detém ou é detido em pelo menos 

50 % do capital por outro beneficiário ou candidato, bem como quando o candidato ou beneficiário é detido, de forma 
direta ou indireta, em pelo menos 50 % do capital, pela mesma entidade, ainda que esta não seja candidata. 



   

 

Tipologia de Operações a Apoiar: 

Investimentos florestais não identificados como agrícolas no Anexo I do Tratado e abranjam as 

seguintes tipologias de intervenção:  

:. Abate, rechega, concentração, triagem e transporte de material lenhoso, incluindo a 

biomassa florestal e extração, recolha, armazenamento e transporte de resina; 

:. Primeira transformação da madeira, da biomassa florestal e da resina. 

 

Condições de Acesso 

• Beneficiários 

:. Devem estar legalmente constituídos e cumprir condições legais ao exercício da 

respetiva atividade, diretamente relacionadas com a natureza do investimento 

:. Deter contabilidade nos termos da legislação em vigor 

:.Ter a situação tributária e contributiva regularizada e situação regularizada em matéria 

de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do FEAGA 

:. Possuírem situação económica e financeira equilibrada, com uma autonomia 

financeira (AF) pré -projeto igual ou superior a 20 % [exercício anterior ao ano da apresentação 

da candidatura]2; 

 

• Projetos 

:. Montante de investimento elegível superior a 25 000 € e inferior e 4 000 000 €3; 

:. Tenham início após a data de apresentação da candidatura; 

:. Devem evidenciar viabilidade económica e financeira, avaliada pelos parâmetros 

habitualmente utilizados para esse efeito, nomeadamente TIR, VAL e Pay-Back; 

 
2 Às novas empresas ou empresas sem atividade, empresas sem vendas e/ou prestações de serviços nos anos  

anteriores à apresentação da candidatura, deverão suportar com capitais próprios pelo menos 25% do custo total 
do investimento elegível. 
3 O limite máximo de investimento não se aplica às candidaturas apresentadas por Organizações de Produtores 
Florestais (OPF) e organizações de comercialização de produtos da floresta (OCPF). 



   

 

:. Contribuir para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado da produção 

agroflorestal. 

 

Taxas de Apoio 

i. Regiões menos desenvolvidas: 40%, podendo acrescer uma majoração de 10 p.p., no caso de o 

beneficiário ser uma Organização Comercial de Produtores Florestais ou do beneficiário pertencer 

a uma OCPF, ou da candidatura contemplar a certificação da cadeia de responsabilidade ou de 

custódia.  

ii. Outras regiões: 30%, podendo acrescer uma majoração de 10 p.p., no caso de o beneficiário ser 

uma Organização Comercial de Produtores Florestais ou do beneficiário pertencer a uma OCPF, ou 

da candidatura contemplar a certificação da cadeia de responsabilidade ou custódia.  

 

Área geográfica Elegível 

Território do Continente 

Dotação Orçamental 

A dotação orçamental total é de 15 M€. 

 

Despesas elegíveis 

 



   

 

 

 

Despesas não elegíveis 

 



   

 

Critérios de seleção 

:. Candidatura apresentada por Organização de Produtores Florestais (AOPF) ou Organização de 

Comercialização de Produtos Florestais (OCPF) reconhecida na atividade, no âmbito do qual incidem 

os investimentos; 

:. Processos Inovadores: inclusão de equipamentos e/ou processos inovadores de carácter ambiental, 

de segurança ou prevenção de riscos (uso de tecnologias inovadoras com fraca implementação no 

mercado ou que contemplem processos inovadores de cariz ambiental 

:. Autonomia Financeira pré-projeto 

:. Certificação ISO, FSC ou PEFC 

:. Integração em territórios de baixa densidade 

 

Notas finais: 

:. Devem ser apresentados 3 orçamentos comerciais ou faturas pró-forma detalhados, com a 

submissão da candidatura, para cada um dos dossiers de investimento, quando estejam em causa 

valores superiores até 5 000€ e devem conter:  

i. Identificação detalhada das componentes do investimento, indicando as quantidades, 

valores unitários, modelo e especificações técnicas;  

ii. Assinatura, carimbo da entidade emissora sem rasuras e com a indicação clara do imposto 

aplicável, bem como CAE adequado ao fornecimento dos bens e serviços incluídos no 

orçamento. 

Lista de CAE relacionados com a natureza do investimento: 

 

 



   

 

Documentos necessários: 

• Declaração de Início de Atividade, no caso de Pessoa Singular, ou Certidão Permanente 

do Registo Comercial, ou código de acesso, no caso de Pessoa Coletiva; 

• Orçamentos (1 ou 3, consoante estejam em causa valores até 5 000€ ou superior), os 

quais devem cumprir as especificações referidas no ponto anterior; 

• Comprovativos de Financiamento de Capital Alheio, quando aplicável;  

•  Cópias dos Relatórios, Balanços, Balanço Social e Demonstrações de Resultados do 

beneficiário, dos 3 últimos exercícios identificados no formulário e respetivos modelos 

fiscais e Anexos; 

• Licenciamento industrial | Título de Exploração; 

• Caso o beneficiário seja membro de uma organização de comercialização de produtos 

da floresta (OCPF), deverá entregar documento comprovativo em como é membro de 

OCPF, bem como, o comprovativo do reconhecimento da organização ou agrupamento;  

• Certificado NP EN ISSO 14001:2004, e/ou certificado FSC e/ou certificado PEFC, quando 

aplicável; 

• Comprovativo do estatuto PME; 

• Dados de acesso ao balcão do PDR2020. 


