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RETIFICAÇÃO 

 

Por ter sido publicitada com lapso manifesto, é retificada a NORMA DE ANÁLISE N5/A3/8.1.5/2021 de 

19.03.2021, nos seguintes pontos: 

 

4.2.1 Critérios de elegibilidade do beneficiário 

Onde se lê: 

«VII. Deter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação em vigor 

A verificação deste critério efetua-se através da inscrição na declaração de início de atividade apresentada ou a 

apresentar, em cumprimento das condicionantes ao termo de aceitação da concessão do apoio.» 

 

Deverá ler-se: 

«VII. Deter um sistema de contabilidade organizada ou simplificada nos termos da legislação em vigor 

A verificação deste critério efetua-se através da inscrição do tipo de contabilidade na declaração de início de 

atividade apresentada ou a apresentar, em cumprimento das condicionantes ao termo de aceitação da 

concessão do apoio.» 

 

4.4 OUTRAS SITUAÇÕES 

II. Separador “Tit. Parcelas” 

Onde se lê: 

«No caso da análise manual, o sistema verifica automaticamente se as parcelas de referência se encontram 

declaradas em nome do beneficiário e se a documentação presente no parcelário se encontra em 
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conformidade com as regras definidas para a perenidade dos investimentos (24 meses de prazo de execução e 

5 anos de compromisso).» 

 
Deverá ler-se: 

«No caso da análise automática, o sistema verifica automaticamente se as parcelas de referência se encontram 

declaradas em nome do beneficiário e se a documentação presente no parcelário se encontra em 

conformidade com as regras definidas para a perenidade dos investimentos (24 meses de prazo de execução e 

3 anos de compromisso).» 

 
ANEXO II 

Elegibilidade e Razoabilidade dos custos 

Elegibilidade dos custos 
 
Onde se lê: 

«Informa-se ainda que, relativamente às despesas de Controlo da vegetação espontânea, uma vez que o 

campo da quantidade se encontra trancado e balizado à área de análise do local no separador “SIG”, a 

informação presente no campo "% de intervenção" (informativo – sem intervenção nos cálculos automáticos 

efetuados pelo sistema) deverá ser aplicada ao campo “Custo unitário”. Assim, para as referidas despesas, o 

técnico analista deverá: 

- Verificar se a % de intervenção se encontra ajustada às condições do terreno e manter ou alterar 

(caso necessário) o valor declarado pelo beneficiário em sede de formulário; 

- Realizar a razoabilidade de custos para a despesa, aplicando, posteriormente, ao valor apurado, a % 

de intervenção validada; 

- Verificar se o montante do custo unitário declarado em sede de formulário se encontra em 

conformidade (tendo em conta a razoabilidade de custos realizada e se foi aplicada a % de intervenção 

ao custo unitário). 
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(…) 

 
Nas áreas de intervenção em que estejam previstas as despesas “Aproveitamento da regeneração natural” ou 

“Adensamento”: 

- À despesa com “Controlo da vegetação espontânea – Manual” e/ou “Controlo da vegetação – 

Mecânica”, deverá ser descontada a área correspondente a estas intervenções, dado que as mesmas já 

contemplam esta despesa. Para tal deverá ser ajustado o campo “% de intervenção” e o montante do 

custo unitário (aplicando a respetiva percentagem). 

- À despesa com “Tratamento do solo”, no caso de prever a fertilização, deverá ser descontada, no 

campo “Quantidade”, a área correspondente a estas intervenções, uma vez que, a fertilização do solo já 

se encontra contemplada nas despesas acima mencionadas. 

 
Quanto à despesa de “Adensamento” salienta-se que quando existir plantação com mais do que uma espécie, 

todos os dossiers do respetivo local deverão ter o mesmo valor no campo “% de intervenção”.» 

 

Deverá ler-se: 

«Informa-se ainda que, relativamente às despesas de Controlo da vegetação espontânea, o técnico analista 

deverá: 

- Verificar se a % de intervenção se encontra ajustada às condições do terreno e manter ou alterar 

(caso necessário) o valor declarado pelo beneficiário em sede de formulário; 

- No campo “Quantidade” deverá verificar se a área efetiva para a realização da intervenção se 

encontra em conformidade (deverá ser igual ao produto entre à área de análise validade no separador 

“SIG” e a % de intervenção); 

- Realizar a razoabilidade de custos para a despesa. Salienta-se que o custo unitário apresentado em 

sede de formulário, em algumas situações, teve em conta a % de intervenção da operação. Assim, será 
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possível, para esta despesa, ajustar o valor de custo unitário para um montante superior ao 

apresentado em sede de formulário, apenas para as situações indicadas. 

 
(…) 

 
Nas áreas de intervenção em que estejam previstas as despesas “Aproveitamento da regeneração natural” ou 

“Adensamento” aos dossiers de “Controlo da vegetação espontânea – Manual” e/ou “Controlo da vegetação – 

Mecânica”, deverá ser descontada a área correspondente ao Aproveitamento de regeneração natural ou 

Adensamento, dado que estas últimas já contemplam a intervenção de Controlo de vegetação espontânea. 

Para tal, deverá ser ajustado, nos dossiers de “Controlo da vegetação espontânea – Manual” e/ou “Controlo da 

vegetação – Mecânica”, o campo “% de intervenção”. 

 
Quanto à despesa de “Adensamento” salienta-se que: 

 - Quando existir plantação com mais do que uma espécie, todos os dossiers do respetivo local deverão 

ter o mesmo valor no campo “% de intervenção”; 

- À despesa com “Tratamento do solo”, no caso de prever a fertilização, deverá ser descontada, no 

campo “Quantidade”, a área correspondente a estas intervenções, uma vez que, a fertilização do solo já 

se encontra contemplada na despesa acima mencionada.» 

 

 

A GESTORA 

 

 

 
Rita Barradas 
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