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Enquaadramento
ordo de Parcceria estabeleece a seguin
nte demarcaçção entre a iintervenção dos Fundos da Política
O Aco
de Co
oesão e do FEEADER no ap
poio a projetos de investimento empresarial em iinovação no âmbito da
transfformação e ccomercializaçção de produ
utos agrícolass:
da Política de
d Coesão see o investim
mento total
a)) O financiaamento é assegurado peelos Fundos d
for superiior a 4 ME, eexceto quand
do:
 Desenvvolvidos em
m exploraçções agríco
olas (quand
do a matéria primaa provem
maiorittariamente d
da própria exxploração), ou
 Desenvvolvidos por Organizaçõees de Produto
ores.
PDR 2020) see o investimento total fo
or igual ou
b) O financiaamento é asssegurado pelo FEADER (P
inferior a 4 M€ ou, independenttemente do valor do investimento, se os projeetos forem
desenvolvvidos em exp
plorações agrícolas (quan
ndo a matériia prima pro
ovem maiorittariamente
da própriaa exploração
o), e/ou por O
Organizaçõess de Produtores.
F
no aartigo 25.º
A dellimitação FEDER /FEADEER encontra‐‐se regulameentada, no âmbito do FEDER,
(âmbiito setorial) da Secçãão I dos Sistemas de Incentivvos – Inovvação emprresarial e
empreendedorism
mo (SI Inovaação), do Reegulamento Específico d
do Domínio da Competitividade e
nacionalizaçãão (RECI) reggulado pela Portaria
P
n.º 5
57‐A/2015, d
de 27 de feveereiro, e sub
bsequentes
Intern
alteraações, e, no campo
c
do FEEADER, no arrtigo 6.º da P
Portaria n.º 2
230/2014, dee 11 de novembro, que
aprovva o regime de aplicação
o da ação 3.2, «Investim
mento na exxploração agrícola» e daa ação 3.3,
«Investimento naa transform
mação e com
mercialização
o de produtos agrícolaas», do Pro
ograma de
nvolvimento Rural do Con
ntinente (PD
DR 2020).
Desen
O
Técnica n.º 2/2016, “Regulaamento Esspecífico C
COMPETITIVIIDADE E
A Orientação
INTER
RNACIONALIZZAÇÃO ‐ Deelimitação d
de Fundos FEDER e FFEADER, no âmbito do
o Apoio à
Transsformação e Comercializaação de Prod
dutos Agrícolas”, de 04.04
4.2016, apreesenta os terrmos desta
mitação, apreesentando ainda o enquaadramento rregulamentar do apoio FFEDER aos projetos de
delim
transfformação e ccomercializaçção de produ
utos agrícolass com investimento totall superior a 4 ME.

Na op
peracionalizaação da delim
mitação FEDEER/FEADER o investimen
nto total pro
oposto nos p
projetos de
investtimento assume, deste modo, um papel decissivo, na medida em qu
ue é o seu valor que
deterrmina se umaa operação deverá ter enquadramentto no SI Inovaação ou na Ação
A
3.3 do P
PDR2020.
puramento é determinaante para asssegurar a
Nessee contexto, a clarificaçãão da formaa do seu ap
inexisstência de dúvidas dos p
potenciais beneficiários sobre em qual dos doiss regimes dee apoio os
projettos de investtimento podeerão ter enquadramento.
As dúvidas dos potenciais beneficiários nesta maatéria, que têm sido identificadass, incidem
fundaamentalmentte sobre se,, para este efeito, o investimento total integraa ou não o fundo de
maneeio, questão q
que a presen
nte Orientaçãão Técnica visa clarificar.
Nessee contexto, assinalam‐se os seguintess aspetos:
 Ao contráário dos inveestimentos eem capital fixxo (imobilizaado), que são
o valorizados pelo seu
custo de aquisição, o fundo de maneio (caapital circulaante) resultaa de um ap
puramento
o dependentee de pressup
postos de cad
da empresa (rotações e p
prazos de créédito), que
financeiro
pode ser ccalculado dee várias formas, uma vez que não exisste nenhumaa norma que defina um
processo único para o seu cálculo e valorização
o;
 O investim
mento em fundo de maaneio, ou sejja, a variaçãão das necesssidades em fundo de
maneio de uma emprresa, pode teer valor negaativo, em fun
nção das caraacterísticas d
do negócio
mplo, quando o montantte do crédito
o a clientes é inferior ao montante
em questão (por exem
ores);
de débito a fornecedo
 No Regulaamento (UE)) n.º1303/20
013, de 17 d
de dezembro
o (n.º4 do arrtigo 37.º), o fundo de
maneio é referido com
mo uma desspesa, para aalém dos invvestimentos em ativos co
orpóreos e
mbém poderáá ser elegível, quando oss apoios foreem concedidos através
incorpóreeos, que tam
de instrum
mentos finan
nceiros.
q
para effeitos da dellimitação SI Inovação/Açção 3.3 do
Em faace do que precede, esttabelece‐se que,
PDR2020, o fundo
o de maneio não constitu
ui uma componente de in
nvestimento e, como tal, não é tido
onta para effeitos do lim
mite a que see refere a delimitação SI
S Inovação/P
PDR, relativaamente ao
em co
investtimento tottal dos pro
ojetos de in
nvestimento empresariaal em inovação, no ââmbito da
transfformação e ccomercializaçção de produ
utos agrícolass.
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