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Aviso n." 112022

Medido 4 - Inveslimentos em otivos físicos

Submedidcl 4.4 - opoio o inveslimenlos nõo produlivos relocionodos
com q concrelizoçõo dos objelivos em lermos de ogroombienle e climo

Açõo 4.4.1 - conslruçõo e inlervençõo em muros incorporondo pedro à
visto

Portorio n.o 31 6/201ó. de 2 de selembro, no redoçõo otuol

Torno-se público o qnúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de Ìnvestimento ò Submedido 4.4 - Apoio o investimentos nõo
produtivos relocionodos com o concretizoçõo dos objetivos em termos de
ogroombiente e climo do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo
Autónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

l. Objelivos e prioridodes visodos

A submedido 4.4 encontro-se inserido no objetivo susientobìlidode e viso o
opoìo o investimentos que permitom o cumprimento dos exigêncios dos
medidqs ogroombientois, o incentivo ò ocupoçõo, preservoçõo e volorizoçõo
do espoço e do poisogem, bem como o prossecuçÕo de outros objetivos de
coróter ombientol como o promoçõo do biodiversidode.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro

3. Nolurezo dos beneficiórios

Os beneficiórios elegíveis poro o opoio ò oçõo 4.4..l enconirom-se indicodos no
ortigo 9.o do Portorio suprocitodo.

4. Tipologio dqs intervenções o opoior

o presente oviso tem como objetivo o opoio o condidoturos ò oçõo 4.4.1 -
construçõo e intervençõo em muros íncorporondo pedro ò visto, visondo:

o) Construçõo de muros de pedro oporelhodo, orgomossodo ou nõo;

b) ReporoçÕo de muros de pedro oporelhodo, orgomossodo ou nÕo;
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c) Revestimento de muros em betÕo com pedro oporelhodo, orgomossodo
ou nÕo.

5. Dotoçõo orçomentol

A dotoçÕo orçomentol do presente oviso é de 2.200.000,00€ de Fundo de

RecuperoçÕo (Fundos EURI).

ó. Limites ò opresenloçõo de condidqiuros

o) A opresentoçõo de umo novo condidoturo o oçÕo 4.4.1, só podero

verificor-se opos o conclusÕo integrol do onterior, sendo esto entendido

como o suo totol execuçÕo, com opresentoçÕo do ÚlÌimo pedido de
pogomento, de ocordo com o Arïigo l5.o A do Portorio suprocitodo;

b) O opoio toÌol {despeso público) correspondenïe oo volor ïotol de
investimenÌo proposto do condidoturo, nÕo deveró ser superior o dotoçÕo
orçomentol do oviso.

7. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e oos investìmentos propostos devem cumprir

os condições descritos nos ortigos 5.o e l0.o do Portorio suprocitodo.

8. Formo e níveis dos opoios

Os opoìos sÕo concedidos sob o formo de subvençÕo nõo reembolsÓvel. Os

níveis de opoio por beneficiorio e os volores móximos elegíveìs o conceder por

tipologio de investimento, constom dos ortigos Z.o e 7.o A e nos onexos I e ll do
Portorio suprocitodo. Os custos unitorios oplicodos otrovés do modolidode de

custos simplificodos poro muros de pedro oporelhodo, constom em Tobelo

Normolizodo de Custos UniÌórios no OrienÌoçÕo Técnico Específico n.o 1512016.

9. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de

elegibilidode dos beneficìórios e dos operoções prevìstos nos ortigos 5.o e l0.o

do Portorio suprociiodo e sÕo sujeitos ò oplìcoçÕo dos critérios de seleçõo,

considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou

superior o 50 pontos.

Tobelo de clossificqçõo do mérito dos operoções do AçÕo 4.4.1:

. Escolq de volores: 0 o 100

. Volor mediono: 50

. Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Poro efeitos de seleçÕo considerom-se elegíveis os pedidos de opoio que
obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior o 50 pontos.

. Fotor de desempote

I - Ordem crescente do volor elegível do operoçõo.

10. Prozo de opresentoçõo dos condidoluros

A submissÕo dos condidoturos decorre entre os 9:OO do dio 4 de joneiro e os
1ó:30 do dio 4 de fevereiro de 2022.

I l. Formo de opresentoçõo dos cqndidoluros

As condidqturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulorio
próprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Orientoçõo Técnico
Específico n." I 5/201 6.
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candidatura associada à submedida 4.1 - Apoio a investimentos em

r0

e

Associodo o submedido

Associodo ò medido

NÕo ossociodo o submedido
Candidatura associada à 10.1.3 -

0
da biodiversidade

i0
Nõo ossociodo o medido 0

Area sob iurisdicão do Parque Natural da Madeira
Sob urìsd Õo r0
Outro óreo 0

Risco de erosão das terras agrícolas
Recu Õo de socolcos com o médio
Entre os 20 e os 40 metros 35
Entre os lO e os 20 metros 30
Entre os 3 e os l0 metros 25
Com menos de 3 metros 0

Tipo de intervencão
Constru de muros de dro 35
Recons õo de muros de edro 30
Reveslimento de muros de betÕo com pedro visíveis o porïir de
vto úblico

25

Revestimento de muros de betõo com pedro nõo visíveis o
ortir de vio blico

0
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Funchol, 3 de joneiro de 2022

?rQ' oGestor do PRoDERAM 2o2o
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Morco António de Souso Gonçolves
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