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P R O A M A F 

Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal 

Portaria nº 41/2017 

 

 

MANUAL E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO REGISTO DA ENTRADA DA 

CANDIDATURA 

 

 

Com a publicação da Portaria nº 41/2017, de 31 de maio de 2017, o PROAMAF tem novas 

valências no investimento, bem como novo tratamento na sua formalização, que passa a ser 

elaborada via web, de forma desmaterializada.  

A presente Instrução de Procedimentos, adiante designada por IP, não invalidade de uma 

leitura cuidada da Portaria, bastante para tal, clicar no link:  

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/81117136-167f-4416-98b8-ff1c5d4bf32. 

No Anexo à presente IP, encontra-se elencada a parte do Regulamento Comunitário, 

mencionado no nº 2 do Artigo 4º, da Portaria nº 41/2017. 

Cada candidato terá que submeter, pelo sitio do GestPDR, uma proposta de 

candidatura/projeto.  (http://gestpdr.azores.gov.pt/). 

 
As candidaturas serão sempre submetidas por via eletrónica, dispensando-se a apresentação 

em formato de papel. 

Deverão os interessados, antes de submeter a candidatura, ter os seus dados, quer pessoais 

quer da exploração, devidamente atualizados, no IB – Identificação de Beneficiário do IFAP,IP, 

no parcelário (ISIP) e o registo dos animais, registados no SNIRA, se for o caso. 

O candidatado deverá ter todos os documentos necessários, devidamente digitalizados, 

os quais deverão estar em formado PDF e não poderão ter um tamanho superior a 4 Mb, 

tais como: 

 Cópia do IRS ou IRC referente ao ano económico anterior à da apresentação da 

candidatura, cujo rendimento bruto não seja inferior a 5.000 euros, proveniente da 

Agricultura. Este documento é obrigatório; 

 Declaração do SDA’s a atestar de que é candidato é possuidor de uma exploração 

agrícola, conforme modelo anexo; 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/81117136-167f-4416-98b8-ff1c5d4bf32
http://gestpdr.azores.gov.pt/
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 O titular de uma exploração de carne, de leite ou florestal, ter o respetivo Licenciamento 
de Exploração ou em alternativa o pedido de licenciamento; 

 Se apicultor, o Registo apícola; 

 Orçamentos, faturas proforma, e sempre que possível, catálogos dos equipamentos a 
candidatar-se; 

 Orçamento detalhado (cabos elétricos, postes, escavações, tubagem, etc) do Ramal de 
BT, desde a rede do IROA até ao nicho do contador à entrada da exploração; 

 Orçamento detalhado (escavações, tubagens e acessórios, etc) referente ao Ramal de 
água, desde a tomada de carga na adutora até à válvula de corte (olho de boi) à entrada 
da exploração. 

Para além dos documentos indicados, os candidatos deverão dar, necessariamente,  
autorização de consulta à DRDR, junto da Administração fiscal (NIF nº 600085902) e da 
Segurança Social (NISS nº 26000859021).  
 

 
NIF a autorizar é o nº 600085902 

 
 

  
NISS a autorizar é o nº    26000859021 
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1ª PARTE  
ENTRADA NA APLICAÇÃO 

 
Para ter acesso à aplicação do GestPDR, deverá o candidato estar registado nesta aplicação. 
Se não o fez, basta clicar no sitio sublinhado para o obter o registo e a respetiva palavra passe. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: O beneficiário terá que estar necessariamente, inscrito no IFAP,IP 
e ser detentor do NIFAP; 
Terá que ter um mail válido a fim de poder-se registar na aplicação GestPDR , uma vez 
que a palavra passe é enviada de imediato.  
 
 

 
Sitio do GestPDR: 
 

http://gestpdr.azores.gov.pt/  
 
 

 
Como já foi referido, em caso de não ter acesso, basta clicar “faça o seu registo”, que será 
enviado na hora, para o email indicado, a respetiva senha. 
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 No campo “Utilizador/NIF”, deverá ser colocado o NIF do candidato; 

 No campo “Senha”, que no PROAMAF, substituirá a assinatura do beneficiário. Colocar 
a senha envia pela DRDR, após o registo. 
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2ª PARTE  
REGISTO DOS DETALHES DO PROJETO 

 
 

 
Após a autenticação, o candidato irá proceder ao preenchimento do formulário de candidatura. 
 

 
 
 

1. Clicar no separador “Pedido de apoio” 
 

 
 

2. Clicar no botão “Selecionar” para aceder aos dados do beneficiário 
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Ao clicar no botão “Editar”, irá editar os seguintes campos, que deverão ser alterados os três 
primeiros: 

 “Medida”, que no caso será “50-Apoios Regionais”; 

 “SubMedida”, que será “3-PROAMAF”; 

 “Denominação”, deverá descrever qual o objetivo da candidatura, por exemplo, 
aquisição de tanque bebedouro; 

 “Distrito”, poderá ser diferente ao da residência do candidato. Por exemplo, o candidato 
reside na Terceira, mas tem uma exploração vitícola na Ilha do Pico. Este campo deverá 
colocar Ilha do Pico, bem como nos campos “Freguesia” a respetiva; 

 “Observações”, deverá resumir o objetivo da candidatura, que colocou no campo 
“Denominação”.  

 
Após o preenchimento, clicar “atualizar” 
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3ª PARTE   

EDITAR FORMULÁRIO DA CANDIDATURA 
 
 

No botão “consultar/editar formulário” vai-se dar inicio ao preenchimento do formulário de 
candidatura. 

 

 
 

 No separador “Beneficiário”, o mesmo serve só de consulta 
 

 
 

 No separador “Parcelário”, são importados os dados que constam na BD ISIP, que 
serve só de consulta. 
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 No separador “Efetivo Pecuário”, se for o caso, serão importados os dados que 
constam na BD SNIRA, que é de consulta. 

 Caso haja a necessidade de inserir outro tipo de animais, poderá o beneficiário colocar 
no quadro criado para o efeito. 

 

 
 
Daí a importância de terem os dados atualizados nas BD referidas a fim de evitar erros que 
poderão inviabilizar a candidatura. 
 
No separador “Património”, existem dois tipos: 
 

 Os importados da BD do PROAMA/PROAMAF, referentes a candidaturas anteriores, se 
for o caso. No caso de existir algum equipamento que já não faz parte do património, 
poderá ser eleminado. 
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 Introduzido manualmente.  
 
Neste caso, é introduzido ao património da exploração, um equipamento que conste no 
parque de máquinas, bastante clicar no botão “novo”. 

 

 

 
 
No separador “Rúbricas” existem dois quadros a serem preenchidos: 
“Caracterização do Pedido de Apoio”. Deverá clicar no botão “editar” 
 

 
 
 
No quadro seguinte, serão introduzidos os equipamentos que irão candidatar-se. Aqui, de 
acordo com a lista anexa à Portaria, existem montantes máximos elegíveis, bem como 
quantidades mínimas e máximas a candidatar-se. Assim, os campos serão preenchidos da 
seguinte forma: 
 

 “Unidade” – Colocar a quantidade, que poderão ser em unidade ou metros; 
 “Valor Unitário” – Serão colocados os valores unitários/metros e sem IVA, conforme 

consta nas faturas proformas e/ou orçamentos; 
 “Valor Proposto” – é um campo automático, que multiplica as unidades com o valor 

proposto; 
 “Valor Elegível” – Campo automático que calcula as quantidades com os montantes 

máximos elegíveis permitidos pela Portaria. 
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No separador “Documentos”, serão adicionados os documentos previamente digitalizados e 

nomeados (por exemplo, documento referente ao IRS, deverá ser nomeado IRS) 

No caso de numa fatura proforma e/ou orçamento constar mais de um equipamento, deverão 
digitalizar e nomear este documento proporcionalmente aos equipamentos que constam na 
candidatura. Por exemplo, na mesma proposta consta uma motosserra e uma corta sebes, 
deverá ser digitalizada esta proposta em duplicado, mas deverá constar em dois ficheiros, um 
com o nome de motosserra e outro com o nome corta sebes.  
 
Para anexar os documentos, clicar no botão “adicionar”, descrever a que se refere e fazer o 
“upload” do documento digitalizado. 
 

 
 
 

 
 
 
IMPORTANTE: 
 
No separador “Termo e Resp.” deverão estar todos chegados.  
Esta é a forma que “substituí” a assinatura do candidato, uma vez que a candidatura 
é feita de forma desmaterializada.  
Assim, o beneficiário autoriza a DRDR de consultar a situação tributária da AT e da SS, bem 
como se responsabiliza pelas suas obrigações determinadas na Portaria nº 41/2017. 
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Separador “Validar”.  
Após a introdução de todos os elementos, valida-se o formulário do projeto. 
 
Em caso de erro, surge uma chamada de atenção e deverá corrigir os erros indicados. Só assim 
poderá submeter a candidatura. 
 

 
 
 

Separador “Submeter” 

Esta é a face final da apresentação da candidatura.  

Para submeter, deverá colocar a palavra passe no campo “Autenticação” e assim a 

candidatura será submedida à DRDR para que a mesma proceda à respetiva análise. 
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4ª PARTE  

IMPRESSÃO DO FORMULÁRIO 

 
Se o beneficiário pretender imprimir o formulário, poderá o fazer, clicando no botão 
“imprimir formulário”. 
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ANEXO 

Vídeo de ajuda: 

https://govraa-
my.sharepoint.com/personal/vp196718_azores_gov_pt/_layouts/15/guestaccess.aspx
?docid=1f199f20bf0bb4028af2faa2e92dcfd8c&authkey=Ae8Snl2gcm6o50szsJcLYlM 
 
https://web.microsoftstream.com/video/22062f7a-7147-447f-9d8e-e7f65b2793cc 
 
 
Nº 2 do Artigo 4º da Portaria nº 41/2017 
 

“Não podem beneficiar dos apoios previstos na presente Portaria agricultores e produtores 

florestais que sejam considerados empresas na aceção do ponto 14 do artigo 2º do Regulamento 

(EU) nº 702/2014 da Comissão de 25 de junho”. 

 
14) «Empresa em dificuldade», uma empresa relativamente à qual se verifica, pelo menos, uma das 

seguintes circunstâncias: 

a) No caso de uma sociedade de responsabilidade limitada (distinta de uma PME que existe há 

menos de três anos), quando mais de metade do seu capital social tiver desaparecido devido a 

perdas acumuladas. Tal é o caso quando a dedução das perdas acumuladas das reservas (e 

todos os outros elementos geralmente considerados como uma parte dos fundos próprios da 

empresa) conduz a um montante cumulado negativo que excede metade do capital social 

subscrito. Para efeitos da presente disposição, entende-se, em especial, por «sociedade de 

responsabilidade limitada», os tipos de sociedade mencionadas no anexo I da Diretiva 

2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (24), e o «capital social» inclui, quando 

relevante, qualquer prémio de emissão; 

b) No caso de uma sociedade em que, pelo menos, alguns sócios têm responsabilidade ilimitada 

relativamente às dívidas da empresa (distinta de uma PME que existe há menos de três anos), 

se mais de metade do seu capital, conforme indicado na contabilidade da sociedade, tiver 

desaparecido devido às perdas acumuladas; para efeitos desta disposição, «sociedade em que 

pelo menos alguns sócios têm responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas da 

sociedade» refere-se, em especial, às formas de empresas mencionadas no anexo II da 

Diretiva 2013/34/UE; 

c) Sempre que a empresa for objeto de um processo coletivo de insolvência ou preencher, de 

acordo com o respetivo direito nacional, os critérios para ser submetida a um processo 

coletivo de insolvência a pedido dos seus credores; 

d) Sempre que uma empresa tiver recebido um auxílio de emergência e ainda não tiver 

reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver recebido um auxílio à 

reestruturação e ainda estiver sujeita a um plano de reestruturação; 

e) No caso de uma empresa que não seja uma PME, sempre que, nos últimos dois anos: 

i) o rácio dívida contabilística/fundos próprios da empresa tiver sido superior a 7,5 e 

https://govraa-my.sharepoint.com/personal/vp196718_azores_gov_pt/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1f199f20bf0bb4028af2faa2e92dcfd8c&authkey=Ae8Snl2gcm6o50szsJcLYlM
https://govraa-my.sharepoint.com/personal/vp196718_azores_gov_pt/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1f199f20bf0bb4028af2faa2e92dcfd8c&authkey=Ae8Snl2gcm6o50szsJcLYlM
https://govraa-my.sharepoint.com/personal/vp196718_azores_gov_pt/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1f199f20bf0bb4028af2faa2e92dcfd8c&authkey=Ae8Snl2gcm6o50szsJcLYlM
https://web.microsoftstream.com/video/22062f7a-7147-447f-9d8e-e7f65b2793cc
file:///C:/Users/vp196718/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/c011ecad-0102-11e4-831f-01aa75ed71a1.pt.xhtml.xhtml%23ntr24-L_2014193PT.01000101-E0024
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ii) o rácio de cobertura dos juros da empresa, calculado com base em EBTIDA, tiver sido 

inferior a 1,0; 

 
  

 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Serviço de Desenvolvimento Agrário de XXXXXXXXX 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

_______________________________________, Diretor do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário de ____________________, declara para os devidos efeitos 

que: 

Nome: _______________________________________________________, 

contribuinte fiscal nº __________________, 

residente na freguesia de: ___________________________, 

marca de exploração ___________________________, 

é agricultor. 

 

 

 

 

Data: ______________ 

 

 

 

 

O Diretor de Serviços 

 

 

______________________________________ 

(xxxxxxx) 
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Victor Pacheco 
Junho 2017 

 

 

P R O A M A F 

Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal 

Portaria nº 41/2017 

 

Dúvidas e Soluções 

 

1. Se o candidato não estiver registado na plataforma GestPDR, como fazer? 

Para se registar no GestPDR, tem que ter o NIFAP e estar inscrito no IFAP, IP. 

Poderá ver no vídeo, como deve de proceder 

https://web.microsoftstream.com/video/abf9b628-143d-48c0-ab7e-e1052d3d54d4 

 

2. É possível eliminar uma candidatura antes de ser submetida? 

Sim. O vídeo explica como fazer. 

https://web.microsoftstream.com/video/86384041-4506-412d-baaf-344a5f3f1093 

 

3. Como submeter uma candidatura? 

No vídeo, demonstra como se procede à submissão da candidatura. Se existir duas 

candidaturas na aplicação, antes de submeter, deverá proceder à eliminação da 

candidatura a não submeter, como demonstra no ponto 2.  

https://web.microsoftstream.com/video/25fda77f-c80d-4e1e-8f90-7076f0b10fe2 

 

4. Existe outra forma de aceder à entrada na plataforma GestPDR? 

Não. Só existe pela forma como demonstra o vídeo.  

https://web.microsoftstream.com/video/9d8738e6-8231-45b2-98c2-3f363e5aff44 

 

5. O candidato pode ficar com uma cópia da candidatura? 

Sim. Pode imprimir a candidatura e entregar uma cópia ao candidato, como o vídeo 

demonstra. 

https://web.microsoftstream.com/video/a58941e2-1c2d-4897-ab2f-c2f505d472ff 

 

https://web.microsoftstream.com/video/abf9b628-143d-48c0-ab7e-e1052d3d54d4
https://web.microsoftstream.com/video/86384041-4506-412d-baaf-344a5f3f1093
https://web.microsoftstream.com/video/25fda77f-c80d-4e1e-8f90-7076f0b10fe2
https://web.microsoftstream.com/video/9d8738e6-8231-45b2-98c2-3f363e5aff44
https://web.microsoftstream.com/video/a58941e2-1c2d-4897-ab2f-c2f505d472ff
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6. Como faço um registo de uma candidatura? 

O vídeo explica, passo a passo, como fazer uma candidatura do PROAMAF, na 

plataforma do GestPDR. 

https://web.microsoftstream.com/video/22062f7a-7147-447f-9d8e-e7f65b2793cc 

 

7. Como posso consultar a Portaria ? 

A consulta poderá ser feita pelo sitio do GRA https://jo.azores.gov.pt/#/ ou poderá 

descarregar por este link:  

https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guesta

ccesstoken=gcniDnO3oupmT%2fzVx5MgREd7yQYgsSb%2bfDW5O3cfWzA%3d&do

cid=2_1fab2d6f96a874505b966013cd8cc24f2&rev=1 

 

8. Como posso aceder à lista de equipamentos? 

 

Poderá aceder à lista de equipamentos legíveis por este link: 

https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guesta

ccesstoken=z3YlAXCN%2faEU%2f8oQfEnNRXwSaMn0hRPM5zK2PcfOl14%3d&do

cid=2_1a8bb0c155faf41e8b37b06f95bcffb78&rev=1 

 

9. O que são empresas em dificuldade, de acordo com o Regulamento (EU) nº 

702/2014? 

 

Poderá consultar a parte do regulamento Comunitário que se refere a empresas em 

dificuldade pelo seguinte link: 

https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guesta

ccesstoken=ddixwUFueubJ8SkYQ%2bvVJH0AOXY4%2fFus%2fBdNQk5RGPU%3d

&docid=2_15ab893d6565843a0bad0749d93674b47&rev=1 

 

https://web.microsoftstream.com/video/22062f7a-7147-447f-9d8e-e7f65b2793cc
https://jo.azores.gov.pt/#/
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=gcniDnO3oupmT%2fzVx5MgREd7yQYgsSb%2bfDW5O3cfWzA%3d&docid=2_1fab2d6f96a874505b966013cd8cc24f2&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=gcniDnO3oupmT%2fzVx5MgREd7yQYgsSb%2bfDW5O3cfWzA%3d&docid=2_1fab2d6f96a874505b966013cd8cc24f2&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=gcniDnO3oupmT%2fzVx5MgREd7yQYgsSb%2bfDW5O3cfWzA%3d&docid=2_1fab2d6f96a874505b966013cd8cc24f2&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=z3YlAXCN%2faEU%2f8oQfEnNRXwSaMn0hRPM5zK2PcfOl14%3d&docid=2_1a8bb0c155faf41e8b37b06f95bcffb78&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=z3YlAXCN%2faEU%2f8oQfEnNRXwSaMn0hRPM5zK2PcfOl14%3d&docid=2_1a8bb0c155faf41e8b37b06f95bcffb78&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=z3YlAXCN%2faEU%2f8oQfEnNRXwSaMn0hRPM5zK2PcfOl14%3d&docid=2_1a8bb0c155faf41e8b37b06f95bcffb78&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=ddixwUFueubJ8SkYQ%2bvVJH0AOXY4%2fFus%2fBdNQk5RGPU%3d&docid=2_15ab893d6565843a0bad0749d93674b47&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=ddixwUFueubJ8SkYQ%2bvVJH0AOXY4%2fFus%2fBdNQk5RGPU%3d&docid=2_15ab893d6565843a0bad0749d93674b47&rev=1
https://govraa.sharepoint.com/sites/PROAMAF/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=ddixwUFueubJ8SkYQ%2bvVJH0AOXY4%2fFus%2fBdNQk5RGPU%3d&docid=2_15ab893d6565843a0bad0749d93674b47&rev=1

