
 

 

 
 

 

 

 

 
AVISO DE CONCURSO 

 

N.º 03 / Operação 5.1.1 / 2021 

CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES 

Agrupamentos de Produtores Multiprodutos 

(Portaria n.º 254-A/2016, de 26 de setembro, na sua redação atual) 

Âmbito:  

De acordo com o disposto no Regime de Aplicação, aprovado pela Portaria n. º 254- A/2016, de 26 de setembro, na sua redação 

atual, e no Decreto-Lei n. º 159/2014, de 27 de outubro, está aberta a candidatura no âmbito da Operação 5.1.1 “Criação de 

Agrupamentos e Organizações de Produtores”, que visa cumprir os seguintes objetivos: a) Promover a competitividade e a 

orientação para o mercado das empresas dos setores agrícola e agroalimentar; b) Reforçar a concentração da oferta ao nível da 

produção, promovendo a capacidade de gerar valor a montante do ciclo de produção agrícola e o equilíbrio na respetiva cadeia de 

valor; c) Promover a produção sustentável e a inovação. 

São elegíveis como beneficiários os agrupamentos de produtores multiprodutos reconhecidos ao abrigo da Portaria n. º 123/2021, 

de 18 de junho, até à data de submissão da candidatura. Artigo 3º da respetiva portaria, “a) «Agrupamento de produtores 

multiprodutos», o agrupamento que comercializa mais do que um dos produtos, de natureza agrícola, previstos no anexo i da 

presente portaria, da qual faz parte integrante;”. 

Todas as entidades que pretendam beneficiar dos apoios previstos na presente Operação devem, previamente ao preenchimento 

da candidatura, proceder à sua inscrição como beneficiárias junto do IFAP, I.P. 

 

Dotação:  

A dotação deste Aviso é de 1 milhão de euros (um milhão de euros). 

Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal do presente anúncio. 

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

Os apoios são concedidos anualmente, de forma degressiva, respeitando cumulativamente osseguintes limites máximos anuais: 

a) 100 000€ 

b) 10%, 9%, 8% anualmente, no primeiro, segundo e terceiro ano de execução do plano de ação, respetivamente, consoante a sua 

duração. 

 

Tipologias de operação: 

A tipologia de atividades visa apoiar os agrupamentos de produtores com atividade multiprodutos, orientados para uma economia 

agrícola de proximidade ou de nicho de mercado, designadamente em modo de produção sustentável, como seja a agricultura em 

modo de produção biológica, ou tipo de exploração com características específicas como seja o estatuto de agricultura familiar. 

Estas tipologias de atividades estão previstas no plano de ação, de acordo com o previsto no anexo I da Portaria n.º 254-A/2016, 

de 26 de setembro: O plano de ação pode abranger a seguinte tipologia de atividades: 

a) Adaptação da produção dos membros produtores às exigências do mercado; 

b) Comercialização conjunta de produtos, incluindo a preparação para a venda, a centralização das vendas e o fornecimento aos 

grossistas; 

c) Estabelecimento de normas comuns em matéria de informação sobre a produção, nomeadamente no que respeita às produções 

e disponibilidades; 

d) Desenvolvimento de competências empresariais e comerciais; 

e) Organização e facilitação de processos de inovação, incluindo ensaios de campo para demonstração, e elaboração de guiões 

técnicos das culturas; 

f) Modernização da gestão de estruturas produtivas comuns, designadamente com a aquisição de software e equipamento 

informático e a armazenagem e conservação da produção dos membros produtores; 

g) Aproveitamento do potencial dos produtos através de iniciativas que reforcem a sua competitividade; 

h) Criação ou melhoria de sistemas de rastreabilidade específicos e desenvolvimento de métodos e instrumentos para melhoria da 
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qualidade dos produtos em todas as fases da produção, transformação e comercialização; 

i) Realização de estudos de mercado, comercialização e marketing; 

j) Criação de marcas coletivas; 

k) Atividades necessárias à preparação, incluindo estudos de desenvolvimento, à execução global do plano de ação e à 

demonstração e divulgação dos resultados do plano de ação. 

 

Prazo máximo para conclusão das operações: 

Para os agrupamentos de produtores multiprodutos a data de termo do plano de ação será, no máximo, 3 anos após a data do 

reconhecimento da entidade e até ao limite de 31/12/2024. 

 

Financiamento: Natureza, Dotação e Taxa Máxima: 

O  presente Anuncio da Operação 5.1.1 “Criação de Agrupamentos e Organizações de Produtores”, de acordo com o disposto no 

respetivo Regime de Aplicação, aprovado pela Portaria n. º 254-A/2016, de 26 de setembro, na sua redação atual, e no Decreto-Lei 

n. º 159/2014, de 27 de outubro. tem como objetivo apoiar candidaturas que incidam sobre as tipologias de intervenção 

identificadas, apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal do presente anúncio. 

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção não reembolsável., e são concedidos anualmente, de forma degressiva, 

respeitando cumulativamente osseguintes limites máximos anuais: a) 100 000€; b) 10%, 9%, 8% anualmente, no primeiro, segundo 

e terceiro ano de execução do plano de ação, respetivamente, consoante a sua duração. 

Nos termos do n.º 7 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a pontuação mínima necessária para a seleção 

das operações candidatas não pode ser inferior ao valor mediano da escala de classificação final de 0 a 20. 

Nos termos da regulamentação aplicável, as candidaturas que não tenham obtido classificação igual ou superior à pontuação 

mínima necessária para a seleção das operações, e para as quais não exista dotação orçamental, são decididas 

desfavoravelmente. 

 

Período de receção de candidaturas no âmbito do procedimento competitivo  

O prazo para apresentação das candidaturas ao presente Aviso decorre desde o dia 30 de dezembro de 2021 às 17.00h até às 

17.00h do dia 30 de junho de 2022. 

 

Elegibilidade dos beneficiários 

Sem prejuízo da informação presente no Aviso, o beneficiário deverá assegurar o cumprimento dos seguintes critérios: 

1 - Os candidatos aos apoios previstos na presente portaria, sem prejuízo dos critérios de elegibilidade previstos no artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, devem reunir as seguintes condições à data de apresentação da candidatura: 

a) Enquadrarem-se na definição de pequenas ou médias empresas (PME), na aceção da Recomendação 2003/361/CE, da 

Comissão, de 6 de maio de 2003; 

b) Quando respeitem ao setor vitivinícola, o reconhecimento como organização ou agrupamento de produtores ter resultado da 

fusão de duas ou mais pessoas coletivas, em que, cumulativamente: 

i) Cada uma das pessoas coletivas não tenha sido previamente reconhecida como organização ou agrupamento de produtores; 

ii) O volume de negócios de cada uma das pessoas coletivas corresponda, no mínimo, a 20 % do volume total de negócios da 

organização ou agrupamento de produtores reconhecidos; 

iii) A fusão tenha resultado na criação de uma nova pessoa coletiva ou na incorporação de uma ou mais pessoas coletivas numa 

outra; 

iv) A fusão tenha ocorrido até três meses antes da apresentação do pedido de reconhecimento; 

c) Demonstrarem ter meios para assegurar o financiamento próprio das atividades propostas no plano de ação a que se refere o 

artigo seguinte; 

d) Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2; 

e) Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e do FEAGA, ou terem 

constituído garantia a favor do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.); 

f) Não terem sido condenados em processo-crime por factos que envolvam disponibilidades financeiras no âmbito do FEADER e do 

FEAGA. 

2 - A condição prevista na alínea d) do n.º 1 pode ser aferida até à data de apresentação do primeiro pedido de pagamento. 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58605739/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?03H0361


Para mais informações, recomenda-se a leitura atenda do Aviso. 

 


