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Orientações Técnicas Específicas relativas ao nível de apoio

Taxa fixa
Custo unitário
normalizada (%)

Ação

3.2.1 Promoção

5.1 a 5.6 Formação

Despesas com reuniões e programas
de formação

Ver Anexo I

Despesas inerentes à participação em
eventos
Ações de formação ministrada pela
OP: encargos com docentes e
formadores e formandos

Ver Anexo II

Custos em ações de formação
ministradas por entidades externas
7.5 Emprego de técnicas Percentagem do custo de aquisição
de Solarização
dos plásticos

75

7.6 Utilização plásticos
biodegradáveis

Percentagem do custo de aquisição de
plástico biodegradável

7.10. Gestão ambiental
de material inorgânico

Percentagem sobre a diferença entre
o valor contratado para fins
diferentes de aterro e os custos
decorrentes de obrigações legais

50

7.14. Veículos elétricos

Justificação e critério de cálculo para
aplicação do apoio a veículos híbridos

Ver Anexo III

7.19 Ação orientada

Percentagem a aplicar ao valor de
fatura de aquisição dos materiais

Percentagem a aplicar ao valor da
7.20 Material vegetativo
fatura de aquisição das plantas
sustentável
enxertadas

52,2

54,2

61
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Anexo I

Ação 3.2.1 Promoção

Apoio das despesas com ações de promoção dos produtos comercializados pela OP,
designadamente despesas com reuniões e programas de formação, se relacionadas com o PO,
incluindo ajudas de custo e despesas de transporte e de alojamento, se aplicável.
Despesas inerentes à participação em eventos relacionados com a ação serão pagas de acordo
com os valores abaixo indicados1.
i. Deslocações em território nacional classificam-se em diárias e por dias sucessivos:
 Se a distância for superior a 20 Km da sede da OP, não ultrapassar um período de 24
horas e não implicar a necessidade de alojamento, denominam-se por deslocações
diárias;
 Se a distância for superior a 50 Km e se realizar num período superior a 24 horas,
denominam-se por deslocações por dias sucessivos.
As distâncias são contadas da periferia da localidade da sede da OP, até ao ponto mais próximo
do local de destino.
O cálculo das ajudas de custo em território nacional processa-se pelas seguintes percentagens
diárias:
Deslocações Diárias:
 Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre as
13h00 e as 14h00 (inclusive) – 25% (para fazer face às despesas com o almoço);
 Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre as
20h00 e as 21h00 (inclusive) – 25% (para fazer face às despesas com o jantar);
 Se não for possível o regresso à sua residência até às 22h00 – 50% (para fazer face às
despesas com o alojamento).
O abono de ajudas de custo apenas será efetuado, quando a alimentação e o alojamento não
sejam fornecidos em espécie, ou seja, caso a alimentação e o alojamento sejam fornecidos não
há direito ao pagamento da respetiva ajuda de custo.
Deslocações por dias sucessivos:
 No dia da partida, se a mesma ocorrer:

1

Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, no que concerne às
deslocações em território nacional e pelo Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de julho, no que respeita às
deslocações ao e no estrangeiro
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 Até às 13h00 (inclusive) – 100%;
 Entre as 13h00 e as 21h00 (inclusive) – 75%;
 Depois das 21h00 – 50%.
ii. Deslocações no estrangeiro
Têm direito, em alternativa e de acordo com as seguintes opções, a uma das seguintes
prestações:
 Abono de ajuda de custo diária, em todos os dias da deslocação (100%);
 Alojamento em estabelecimento hoteleiro de três estrelas ou equivalente e abono de
ajuda de custo no valor de 70% da ajuda de custo diária em todos os dias de deslocação;
 No caso de, na deslocação, ser incluído o fornecimento de uma ou de ambas as refeições
diárias, deverá ser efetuada a dedução de 30% da ajuda de custo, por cada refeição, não
podendo a ajuda de custo a abonar ser de valor inferior a 20% do montante previsto na
tabela em vigor.
iii. Montantes das ajudas de custo
100%

75%

50%

25%

Ajudas de custo em território nacional

50,20€

37,65€

25,10€

12,55€

Ajudas de custo no Estrangeiro

89,35€

62,55€

35,74€

17,87€

iv. Despesas de transporte
Devem corresponder ao montante efetivamente despendido, podendo o pagamento ser
efetuado através de requisição de passagens diretamente às empresas transportadoras.
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Anexo II

Ações 5.1 a 5.6 Formação

1. Ações de formação ministrada pela OP
No que respeita aos encargos com docentes e formadores externos que prestem serviços no
âmbito da operação apoiada, o respetivo custo horário elegível, ao qual acresce IVA sempre que
este seja devido e não dedutível, é de € 30 hora/formador (art. 14 (2) Portaria n.º 60-A/2015 de
2 de março2)
São ainda devidos custos horários para os formandos (C/H/F) no valor de 2,5€ (art. 16 da Portaria
n.º 60-A/2015 de 2 de março - Cursos técnicos superiores profissionais)
2. Participação em ações de formação ministrada por entidade externa,
É apoiada a despesa com a participação na ação em causa, bem como as seguintes despesas,
conforme definidas na ação 3.2.1. Promoção:
 Montantes das ajudas de custos de acordo com as despesas com deslocações em
território nacional e no estrangeiro,
 Despesas de transporte.

2

Que estabelece o regime jurídico específico do Fundo Social Europeu (FSE) aplicável às operações
apoiadas por este fundo em matéria de elegibilidade de despesas e custos máximos
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Anexo III

Ação 7.14 Veículos elétricos

Critério para cálculo do apoio ou Justificação do apoio para aquisição de veículos híbridos
 Enquadrando-se como uma medida do quadro ambiental da Estratégia Nacional,
pretende contribuir para a melhoria da gestão dos recursos energéticos,
nomeadamente reduzir a dependência dos combustíveis fósseis associada à utilização
de veículos nas deslocações para acesso às explorações, transporte de trabalhadores,
produto e material, comprometendo-se a OP a manter a titularidade do investimento e
a reservar o uso do mesmo nas sua atividades, para pessoal afeto à OP e para as
atividades elegíveis.
 A medida compreende a utilização de veículos elétricos, e, atendendo à realidade do
mercado, há que ter em consideração que no conceito de veículos elétricos são incluídos
os veículos híbridos, no entanto, como estes veículos têm uma utilização, ainda que
parcial, de motores de combustão interna, deve estabelecer-se relativamente ao apoio
a conceder, uma proporcionalidade com base na poupança esperada de combustível
fóssil, tendo em conta as diferentes taxas de hibridação possíveis para motorizações
destes veículos, excetuando a aquisição e instalação do sistema de carregamento, que
não sofre alterações no apoio concedido.
Despesa elegível
 Valor correspondente à aquisição, com detalhe da despesa efetuada e das
características do veículo para efeitos das utilizações previstas na legislação nacional e
na Estratégia Nacional. O documento apresentado, relativo à despesa, deve incluir
obrigatoriamente informação detalhada relativa à Potência (kW) e Tensão (V) do
veículo.
 Valor correspondente à aquisição e instalação do sistema de carregamento, com
detalhe da despesa efetuada para efeitos das utilizações previstas na legislação nacional
e na Estratégia Nacional.
Conceptualização dos cálculos
 Além dos veículos exclusivamente elétricos, são também de considerar nesta ação os
veículos híbridos, com utilização parcial de motores elétricos, que podem ser
classificados como micro híbridos, híbridos médios e híbridos completos, de acordo com
a potência elétrica vs potência total instalada, e com diferentes níveis de economia de
combustível, sendo esta última característica determinante para a definição de uma
taxa fixa normalizada de apoio, ajustada à contribuição efetiva para o objetivo de
redução de consumo preconizado.
 Assim, considera-se que os veículos exclusivamente elétricos, que não utilizam qualquer
combustível fóssil, configuram uma redução de 100%.
 Para os veículos micro híbridos, é considerada uma poupança de combustível de 2 a
10%, os veículos híbridos médios apresentam uma poupança de combustível de 10 a
7

20%, e os veículos híbridos completos apresentam uma poupança de combustível de 20
a 50%.
 A aquisição e instalação do sistema de carregamento terá uma taxa fixa normalizada de
apoio de 100%

Cálculo e Justificação do apoio
De acordo com o nível de hibridação da motorização do veículo, e da consequente poupança
máxima estimada de combustíveis fósseis, associado às especificações de potência e tensão
disponíveis no mercado, são estabelecidas taxas fixas normalizadas para aplicação à despesa
com a aquisição do veículo, conforme a tabela seguinte:

Potência
(kW)

Tensão
(V)

Taxas fixas
normalizadas
(%)

0

Sistema de carregamento

-

-

100

1

Veículo elétrico

-

-

100

2

Veículo híbrido completo

50

200 a 300

50

3

Veículo híbrido médio

10 a 20

100 a 200

20

4

Veículo micro híbrido

< 2,5

12

10
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