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ENQUADRAMENTO - PROGRAMAS OPERACIONAIS

Temáticos

Competitividade e 
Internacionalização

Inclusão Social e 
Emprego

Capital Humano

Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos 

Recursos

Regionais

- Alentejo

- Algarve

- Centro

- Lisboa

- Norte

RA Açores

RA Madeira

Desenvolvimento 
Rural

Continente

RA Açores

RA Madeira

Assuntos Marítimos 
e Pesca

O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais a que acrescem os Programas de Cooperação

Territorial nos quais Portugal participará a par com outros Estados membros:
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ENQUADRAMENTO - PROGRAMAS OPERACIONAIS

Fonte: http://saldopositivo.cgd.pt/assets/2015/11/guia_portugal-2020-2.pdf

Temáticos

Competitividade e 
Internacionalização

Inclusão Social e 
Emprego

Capital Humano

Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos 

Recursos

Aumentar significativamente a competitividade nacional, mobilizando e 

potenciando recursos e competências, visando a criação de emprego e a 

retoma da dinâmica de convergência com as economias mais

desenvolvidas da União Europeia.

Promover o reforço da integração das pessoas em risco de pobreza e o 

combate à exclusão social, assegurando a dinamização de medidas

inovadoras de intervenção social e os apoios diretos aos grupos

populacionais mais desfavorecidos, as políticas ativas de emprego e 

outros instrumentos de salvaguarda da coesão social

Investir na educação, na formação e na formação profissional para a 

aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida.

Responder aos desafios de transição para uma economia de baixo

carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na

promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. 
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ENQUADRAMENTO

Toda a documentação e legislação é publicada em:

• https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto

• http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos

• http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos

• http://www.alentejo.portugal2020.pt/index.php/avisos

• https://www.algarve2020.pt/info/avisos

• http://lisboa.portugal2020.pt/np4/84.html 

REGULAMENTOS

Portarias publicadas em Diário da República

AVISOS

específicos para cada concurso

publicados ao longo do ano

Regulamento do Sistema de 
Incentivos ao Empreendedorismo e 

ao Emprego

Portaria 105/2017

Regulamento Específico da Inclusão 
Social e Emprego

Portaria 97-A/2015

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.alentejo.portugal2020.pt/index.php/avisos
https://algarve2020.pt/info/avisos
http://lisboa.portugal2020.pt/np4/84.html
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REGULAMENTO ESPECÍFICO SI2E

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
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Objeto do Documento
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REGULAMENTO SI2E

O SI• 2E visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, através dos Programas 
Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, considerando as elegibilidades previstas em cada um, 
no âmbito das seguintes modalidades de intervenção: 

a) Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) dinamizadas pelos Grupos de Acão Local (GAL), de ora 
em diante designadas por Intervenções GAL; 

b) Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) dinamizados pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) e pelas 
Áreas Metropolitanas (AM), de ora em diante designadas por Intervenções CIM/AM; 

c) Outras intervenções de apoio ao empreendedorismo e criação de emprego alinhadas com as estratégias de desenvolvimento 
regional e de coesão territorial da iniciativa das Autoridades de Gestão (AG), de ora em diante designadas por Intervenções AG. 

Definições

• DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária - abordagem territorial apoiada por um, ou mais, Fundos Europeus Estruturais de 

Investimento (FEEI) que financia a execução das estratégias de desenvolvimento local, elaborada e promovida pelas comunidades locais, 

através de GAL (grupos de Ação Local) maioritariamente compostos por representantes dos interesses socioeconómicos locais privados e 

que incidem em territórios homogéneos e limitados.

• Território de baixa densidade – Deliberação n.º 55/2015, de 1 de julho
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Âmbito Territorial
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REGULAMENTO SI2E

• O SI2E tem aplicação em todo o território do continente, em função das áreas territoriais previstas nas Estratégias de 

Desenvolvimento Local, nos PDCT (Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial) ou nos avisos de abertura de 

candidaturas.

Âmbito Setorial

1 — São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das que integrem: 

a) O setor da pesca e da aquicultura;

b) O setor da produção agrícola primária e florestas;

c) O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do Anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia e 
transformação e comercialização de produtos florestais;

d) Os projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos do Acordo de Parceria;

e) Os projetos que incidam nas seguintes atividades previstas na CAE — Rev.3: 

i) Financeiras e de seguros — divisões 64 a 66 da secção K; 

ii) Defesa — subclasse 25402, da classe 2540, do grupo 254, da divisão 25, da secção C; subclasse 30400, da classe 3040, do grupo 304, da 
divisão 30 da secção C; subclasse 84220, da classe 8422, do grupo 842, da divisão 84 da secção O; 

iii) Lotarias e outros jogos de aposta — divisão 92 da secção R. 

2 — Não são elegíveis os projetos que incluam investimentos decorrentes de obrigações previstas em contratos de concessão 
com o Estado (Administração Central ou Local). 
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Tipologia das Operações
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REGULAMENTO SI2E

a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há 

menos de cinco anos; 

b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há́ mais de cinco anos. 

Beneficiários

São passiveis de financiamento do SI• 2E as micro ou pequenas empresas 
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Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
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REGULAMENTO SI2E

a) Estarem legalmente constituídos;

b) Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, situação a verificar até

ao momento da assinatura do termo de aceitação;

c) Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo Programa Operacional e pela tipologia das 

operações e investimentos a que se candidatam;

d) Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos 

necessários ao desenvolvimento da operação;

e) Terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos FEEI;

f) Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a 

decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência;

g) Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu cônjuge, não separado de pessoas 

e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.o grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às 

dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 

por fundos europeus;

h) Não terem salários em atraso;

i) Serem micro ou pequenas empresas certificadas eletronicamente pelo IAPMEI;

j) Não terem operações aprovadas no âmbito do SI2E, ao abrigo do mesmo fundo, que não se encontrem encerradas.



© 2017 All rights reserved

Critérios de Elegibilidade das Operações
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REGULAMENTO SI2E

1 – Critérios Gerais

a) Estar enquadradas, tendo em conta as tipologias previstas em sede de regulamento, nos eixos prioritários e nas correspondentes prioridades de 

investimento dos Programas Operacionais a que se candidatam, bem como das estratégias de desenvolvimento das respetivas modalidades de 

intervenção;

b) Integrar toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura, nos termos dos respetivos avisos, respeitando as 

condições e os prazos fixados;

c) Estar em conformidade com as disposições legais, nacionais e europeias, incluindo as disposições regulamentares que lhes forem aplicáveis, 

nomeadamente as decorrentes dos diplomas que instituem as medidas de politica pública em que se enquadram;

d) Estar enquadradas num projeto de criação, expansão ou modernização de empresa que contribua para a diferenciação ou inovação da oferta de 

bens e serviços do território ou da empresa, tendo em consideração as especificidades do território e a dimensão da empresa e do investimento;

e) Conduzir à criação líquida de emprego.

2 – Critérios Específicos, na componente do projeto associada às despesas elegíveis financiadas pelo FEDER (Artigo 10º, nº1):

a) Apresentar um investimento com um custo elegível que observe as seguintes condições: 

i) Até 100 mil euros, nas Intervenções GAL; 

ii) Superior a 100 mil e até 235 mil euros, nas Intervenções CIM/AM; 

b) O período de investimento deve ter uma duração máxima de 18 meses, contado a partir da data da primeira despesa ou da criação do primeiro 

posto de trabalho, podendo o mesmo ser prorrogado por um período adicional de 6 meses, em casos devidamente justificados; 

c) Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento; 

d) Demonstrar a viabilidade económico-financeira. 

3 – ATENÇÃO: Os avisos de abertura de candidaturas podem fixar um custo elegível inferior.
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Despesas Elegíveis (Artigo 10º)
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REGULAMENTO SI2E

1 — Para efeitos de investimento físico, na componente FEDER, são elegíveis as seguintes despesas

a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte;

b) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento;

c) Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa;

d) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;

e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em 

regimes de «software as a servisse», criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em 

diretórios ou motores de busca;

f) Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;

g) Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade em que seja imprescindível à execução da operação, sujeito a 

limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas;

h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marke- ting e projetos de arquitetura e de engenharia essenciais ao projeto de investimento 

sujeitos a limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas;
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Despesas Elegíveis (Artigo 10º)
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REGULAMENTO SI2E

1 — Para efeitos de investimento físico, na componente FEDER, são elegíveis as seguintes despesas

i) Obras de remodelação ou adaptação, desde que con- tratadas a terceiros não relacionados com o adquirente beneficiário dos apoios, 

indispensáveis à concretização do investimento sujeitas a limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos avisos de 

abertura de candidaturas;

j) Participação em feiras e exposição no estrangeiro su- jeitas a limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos 

avisos de abertura de candidaturas:

i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades organizadoras das feiras, nomeadamente 

os relativos aos consumos de água, eletricidade, comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços de tradução/intérprete;

ii) Custos com a construção do stand, incluindo os ser- viços associados à conceção, construção e montagem de espaços de 

exposição, nomeadamente aluguer de equi- pamentos e mobiliário, transporte e manuseamento de mostruários, materiais e outros 

suportes promocionais;

iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os servico̧s de deslocação e alojamento dos representantes das empresas e outras 

despesas de representação, bem como a contratação de tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
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Despesas Elegíveis (Artigo 10º)
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REGULAMENTO SI2E

2 — Para efeitos de criação de emprego, na componente FSE, são elegíveis as despesas com remunerações de postos de trabalho 

criados, nas seguintes situações:

a) Criação do próprio emprego;

b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 meses no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 

incluindo desempregados de longa e muito longa duração;

c) Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego inscritos no IEFP, I. P., como desempregados há 

pelo menos 2 meses.

3 — Apenas são elegíveis as despesas realizadas após a data da candidatura e que respeitem o período máximo de execução previsto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior – 18 meses, contado a partir da data da primeira despesa ou do primeiro posto trabalho.
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Despesas NÃO Elegíveis
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REGULAMENTO SI2E

Consultar informações A) sobre elegibilidade das despesas: artigo 15º do DL 159/2014, 27 Outubro

Regulamento B) SI2E – Despesas NÃO Elegíveis:

a) Compra de imóveis, incluindo terrenos;

b) Trespasse e direitos de utilização de espaços;

c) Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de transporte ou aeronáutico que não estejam incluídos na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 10.º;

d) Aquisição de bens em estado de uso;

e) Juros durante o período de realização do investimento;

f) Fundo de maneio; g) Trabalhos da empresa para ela própria;

h) Despesas de funcionamento do beneficiário, custos correntes e de manutenção, exceto os custos previstos no n.º 1 do artigo 10.º (listagem 

das despesas elegíveis)

i) Custos referentes a atividades relacionadas com a exportação, nomeadamente os diretamente associados às quantidades exportadas, à 

criação ou funcionamento de redes de distribuição no exterior ou a outros custos correntes ligados à atividade de exportação;

j) Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em 

percentagem do montante cofinanciado ou das despesas elegíveis do projeto;

k) Imposto sobre o valor acrescentado recuperável ainda que não tenha sido ou não venha a ser efetivamente recuperado pelo beneficiário

DL 159/2014
Artigo 15º
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Natureza do Financiamento
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REGULAMENTO SI2E

1 — Os incentivos a conceder no âmbito do SI2E revestem a natureza de subvenção não reembolsável.

2 — As operações podem ser financiadas por via de duas componentes:

a) Através do FEDER, para as despesas previstas no n.º 1 do artigo 10.º;

b) Através do FSE, para as despesas previstas no n.º 2 do artigo 10.º

3 — O projeto pode beneficiar das duas componentes de financiamento referidas no número anterior, ou apenas de uma delas, consoante a 

opção efetuada pelo promotor na apresentação da candidatura.
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Taxas e Limites de Financiamento
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REGULAMENTO SI2E

1 — O financiamento das operações apoiadas pelo SI2E, nas componentes FEDER e FSE, respeita as taxas de financiamento previstas no 

artigo 5.º do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março, 

alterado pela Portaria n.º 181-C/2015, de 19 de junho, e pela Portaria n.º 265/2016, de 13 de outubro.

2 — O incentivo ao investimento, na componente FEDER, é atribuído com os seguintes limites:

a) Taxa base: 40% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade ou 30% para os investimentos localizados nos 

restantes territórios;

b) Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais a definir em sede de aviso de abertura de candidaturas em função dos 

seguintes fatores:

Projetos da tipologia prevista na alínea a) do artigo i) 6.º - Empresas criadas há menos de 5 anos;

Projetos ii) enquadrados em prioridades especialmente relevantes para os territórios em causa.

3 — O incentivo ao investimento na componente FSE é atribuído através da comparticipação total das remunerações de postos de 

trabalho criados e tem como limite mensal o valor correspondente ao Indexante de Apoio Social (IAS), observando os seguintes 

períodos máximos por tipo de contrato e majorações:

a) Período base: 9 meses, para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio emprego, ou de 3 meses, para contratos de 

trabalho a termo com uma duração mínima de 12 meses;

b) Majorações de 3 meses, para as Intervenções GAL, e 2,5 meses com um máximo de 6 meses, para as restantes situações, por cada 

uma das seguintes situações:

Projetos i) localizados em territórios de baixa densidade;

Projetos ii) de criação de empresas previstos na alínea a) do artigo 6.º;

Para iii) trabalhadores do género sub-representado ou para trabalhadores qualificados nos termos definidos no artigo 2.º;
g) «Género sub-representado», o género menos representado numa profissão, ou seja, aquele em que não se verifique uma representatividade de 33,3 %, 

conforme lista a anexar nos avisos de abertura de candidaturas;

m) «Trabalhadores qualificados», trabalhadores com nível de qualificação igual ou superior a 6.

4 — Para os postos de trabalho criados com termo, é atribuída uma majoração no caso de conversão do contrato de trabalho a termo 

certo em contrato de trabalho sem termo, que corresponde ao valor equivalente a duas vezes a retribuição base mensal nele prevista até ao 

limite de cinco vezes o valor do IAS.
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Entidades Gestoras
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REGULAMENTO SI2E

O SI2E visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, através dos Programas Operacionais Regionais do Norte, 

Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, considerando as elegibilidades previstas em cada um, no âmbito das seguintes modalidades de intervenção:

b) Pactos para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial (PDCT) dinamizados pelas 

Comunidades Intermunicipais (CIM) e pelas 

Áreas Metropolitanas (AM), de ora em diante 

designadas por Intervenções CIM/AM

a) Estratégias de Desenvolvimento Local de 

Base Comunitária dinamizadas pelos Grupos 

de Acão Local (GAL), de ora em diante 

designadas por Intervenções GAL

c) Outras intervenções de apoio ao 

empreendedorismo e criação de emprego 

alinhadas com as estratégias de 

desenvolvimento regional e de coesão 

territorial da iniciativa das Autoridades de 

Gestão (AG), de ora em diante designadas 

por Intervenções AG

Grupos de Acão Local (GAL) Comunidades Intermunicipais ou

Áreas Metropolitanas

Respetiva Autoridade de Gestão

Âmbito de Atuação:

Propor a) para aprovação das AG os termos dos avisos de abertura de candidaturas 

Analisar b) e selecionar as operações e propor à decisão das AG; 

Verificar c) as condições para a assinatura do termo de aceitação; 

Monitorizar d) e avaliar a execução das estratégias territoriais e operações 
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Procedimentos de Análise, Seleção e Decisão das Candidaturas
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REGULAMENTO SI2E

Os procedimentos de análise, seleção e decisão das candidaturas são os constantes dos artigos 17º e 20º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 

27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 215/2015, de 6 de outubro.

DL 159/2014 e DL 215/2015:

Artigos 17º e 20º

Outros procedimentos:

• As candidaturas são analisadas e selecionadas de acordo com eventuais critérios de elegibilidade

A AG é responsável pela supervisão final e aprovações das restantes entidade gestoras•

A • confirmação da situação de desemprego é assegurada pelo IEFP

A • decisão sobre o financiamento, prevista no nº 3, é proferida no prazo de 60 dias uteis, a contar da data de encerramento do 

aviso, contudo esse pravo suspende-se quando sejam solicitados esclarecimentos, informação ou documentos (que apenas pode 

ocorrer uma vez e o candidato tem 10 dias úteis para responder).
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PROCESSO DE CANDIDATURA
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PROCESSO DE CANDIDATURA

Balcão 2020 e PAS

Submissão das 
Candidaturas

Fase de Análise
Aprovação e 

Distribuição do 
Investimento

Produção de 
Faturas

Verificação e 
Reembolso
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PROCESSO DE CANDIDATURA
Links úteis:

Website • inoDev: http://www.inodev.pt/portugal-2020

Quadro• Comparativo das Candidaturas Abertas: https://tinyurl.com/knwo8kx

Tabela• de Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento: http://tinyurl.com/lpnhqvg

PT• 2020 - Objetivos, Desafios e Operacionalização: http://tinyurl.com/z47m3w5

Portugal • 2020: https://www.portugal2020.pt

PO • Competitividade e Internacionalização: http://tinyurl.com/msckjrv

PO • Inclusão Social e Emprego: http://tinyurl.com/kfow8bh

PO Capital • Humano: http://tinyurl.com/kuqtcoz

PO • Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos: http://tinyurl.com/ldec8k7

http://www.inodev.pt/portugal-2020
https://tinyurl.com/knwo8kx
http://tinyurl.com/lpnhqvg
http://tinyurl.com/z47m3w5
https://www.portugal2020.pt/
http://tinyurl.com/msckjrv
http://tinyurl.com/kfow8bh
http://tinyurl.com/kuqtcoz
http://tinyurl.com/ldec8k7
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AVISOS
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Os avisos são publicados nas páginas oficiais do PT2020:

25

AVISOS

A inoDev facilita-lhe a tarefa, disponibilizando 

um conjunto de ferramentas desenvolvidas 

internamente e uma equipa de profissionais 

qualificados, constantemente alinhados com 

os sistemas de incentivos.

http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos

http://lisboa.portugal2020.pt/np4/84.html 

http://www.alentejo.portugal2020.pt/index.php/avisos

https://www.algarve2020.pt/info/avisos

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto

Queremos ser o seu parceiro de confiança e ajudá-lo a perceber o que pode 
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ANEXOS

1 — São elegíveis as despesas efetuadas no âmbito da realização de operações aprovadas pela autoridade de gestão em conformidade com

os critérios de seleção aprovados pela respetiva comissão de acompanhamento, com a regulamentação especifica, com os avisos para

apresentação de candidaturas respetivos e realizadas no território das NUTS II abrangidas pelo PO ou PDR, quando aplicável.

2 — O critério geral de elegibilidade territorial da despesa referido no número anterior é o previsto no n.º 5 do artigo 4.o

3 — Constituem exceções ao critério geral de elegibilidade territorial das despesas referido no número anterior, as tipologias das operações 

onde se verifique uma clara distinção entre a localização da intervenção e a localização dos beneficiários da mesma, devidamente

identificadas nos programas e na regulamentação especifica.

4 — São elegíveis as despesas que tenham sido realizadas e efetivamente pagas pelos beneficiários entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 

dezembro de 2023, sem prejuízo das demais regras de elegibilidade de despesas, designadamente as constantes da legislação europeia e 

nacional aplicável.

5 — No âmbito dos sistemas de incentivos, a despesa só́ é elegível se, para além do disposto no número anterior, tiver sido reembolsada ao 

beneficiário, pelo organismo pagador, neste mesmo período de tempo.

6 — No caso de operações aprovadas no âmbito da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, são elegíveis as despesas que tenham sido 

realizadas e efetivamente pagas pelos beneficiários entre 1 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2023.

7 — São elegíveis as despesas pagas pelos beneficiá- rios, para efeitos de contribuição do FEADER, desde que reembolsadas pelo 

organismo pagador no respetivo período de programação, sem prejuízo das demais regras de elegibilidade de despesas, designadamente as 

constantes de regulamentação europeia e nacional aplicável.

8 — As despesas tornadas elegíveis em virtude de uma alteração do PO ou do PDR, são elegíveis a partir da data de apresentação à

Comissão Europeia do respetivo pedido de revisão, ou a partir da data de decisão desta alteração, caso a elegibilidade decorra da alteração 

de elementos da programação que não são objeto de decisão pela Comissão Europeia.

VOLTAR
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9 — As despesas realizadas e efetivamente pagas pelos beneficiários finais no âmbito de operações de locação financeira ou de 

arrendamento e aluguer de longo prazo apenas são elegíveis para cofinanciamento se foram observadas as seguintes regras:

a) As prestações pagas ao locador constituem despesa elegível para cofinanciamento;

b) Em caso de contrato de locação financeira que contenha uma opção de compra ou preveja um período mínimo de locação equivalente à

duração da vida útil do bem que é objeto do contrato, o montante máximo elegível para cofinanciamento europeu não pode exceder o valor de 

mercado do bem objeto do contrato;

c) Em caso de contrato de locação financeira que Não contenha uma opção de compra e cuja duração seja inferior à duração da vida útil do 

bem que é objeto do contrato, as prestações são elegíveis para cofinanciamento europeu proporcionalmente ao período da operação elegível;

d) Os juros incluídos no valor das rendas não são elegíveis;

e) Dos outros custos relacionados com o contrato de locação financeira ou de aluguer, apenas os prémios de seguro podem constituir 

despesas elegíveis;

f) O cofinanciamento é pago ao locatário em uma ou várias frações, tendo em conta as prestações efetivamente pagas;

g) Se o termo do contrato de locação financeira ou de aluguer for posterior à data final prevista para os pagamentos ao abrigo do PO ou do 

PDR, só́ podem ser consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as prestações devidas e pagas pelo locatário até essa data final de 

pagamento.

10 — As despesas abrangidas por um contrato de facto- ring são elegíveis para cofinanciamento apos concretização do seu pagamento pelo 

beneficiário final da operação à empresa de factoring.

VOLTAR
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11 — A regulamentação específica e os avisos para apresentação de candidaturas, por concurso ou por convite, podem fixar regras mais 

restritivas de elegibilidade do que as previstas nos números anteriores, bem como fixar a elegibilidade das despesas em função das tipologias 

das operações elegíveis, em termos de âmbito temático, territorial ou outras condicionantes aplicáveis.

12 — Não é despesa elegível o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) recuperável, ainda que não tenha sido ou não venha a ser 

efetivamente recuperado pelo beneficiário.

13 — Não são elegíveis as despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a 

pagar é expresso em percentagem do montante cofinanciado ou das despesas elegíveis da operação.

14 — Não são elegíveis os pagamentos em numerário, exceto, no âmbito dos fundos da politica de coesão, nas situações em que se revele

ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que num quantitativo unitário inferior a 250 

euros.

VOLTAR
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1 — As candidaturas são analisadas e selecionadas pelas autoridades de gestão, ou pelas entidades com competência para o efeito, de 

acordo com os critérios de elegibilidade e de seleção constantes da regulamentação específica e dos avisos para apresentação de 

candidaturas, por concurso ou por convite.

2 — A formulação dos critérios de seleção deve garantir o alinhamento com os resultados que se pretendem atingir, nomeadamente com os 

indicadores de resultado do objetivo específico onde se insere a operação, quando aplicável.

3 — A maior representatividade de mulheres nos órgãos de direção, de administração e de gestão e a maior igual- dade salarial entre 

mulheres e homens que desempenham as mesmas ou idênticas funções, na entidade candidata, são ponderadas para efeitos de desempate 

entre candidaturas aos fundos da política de coesão, quando aplicável.

4 — As intervenções em espaço público ou em edifícios de acesso público devem garantir o respeito pelas condi- ções de acessibilidade e 

mobilidade para todos.

5 — Os critérios de seleção são, quando aplicável, estru- turados numa avaliação de mérito absoluto, nos termos a fixar em regulamentação

específica.

6 — Nos procedimentos concursais, além do mérito absoluto da operação, aplicado nos termos previstos no número anterior, os critérios de 

seleção são ainda estru- turados numa avaliação de mérito relativo, que resulta da comparação do mérito da operação avaliada com o mérito

das demais operações candidatas na mesma fase de decisão, com hierarquização final das candidaturas avaliadas.

7 — Na regulamentação específica ou nos avisos para apresentação de candidaturas, no contexto da análise de mérito, deve ser estabelecida 

a pontuação mínima necessá- ria para a seleção das operações, não podendo esta ser infe- rior ao valor mediano da escala de classificação

final.

8 — A comprovação da aplicação dos critérios de sele- ção deve constar do processo de análise e seleção da can- didatura.

9 — As entidades referidas no n.o 1 podem solicitar a emissão de pareceres aos peritos externos independen- tes, nos termos previstos no 

artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 137/2014, de 12 de setembro.

10 — Concluída a análise das candidaturas e antes de ser adotada a decisão final, devem os candidatos ser ouvi- dos no procedimento, nos 

termos legais, designadamente quanto à eventual intenção de indeferimento e aos respe- tivos fundamentos.

VOLTAR
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1 — A decisão fundamentada sobre as candidaturas é proferida pela autoridade de gestão, no prazo de 60 dias úteis, a contar da data limite para a 

respetiva apresentação.

2 — O prazo fixado no número anterior não se aplica aos projetos referidos no artigo 18.o, nem aos projetos do regime contratual de investimento.

3 — A decisão sobre as candidaturas pode ser favorável, desfavorável ou favorável mas condicionada à satisfação de determinados requisitos.

4 — O prazo referido no nº 1 suspende-se quando sejam solicitados ao candidato quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos, o que só 

pode ocorrer por uma vez, ou quando sejam solicitados pareceres a peritos externos independentes dos órgãos de governação.

5 — A decisão é notificada ao beneficiário pela autoridade de gestão, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da sua emissão.

6 — A decisão de aprovação, bem como a respetiva notificação, deve incluir, nomeadamente e quando aplicável, os seguintes elementos:

a) Os elementos de identificação do beneficiário;

b) A identificação do PO ou do PDR, do fundo, do eixo, da prioridade de investimento, da medida, da ação ou do objetivo específico da tipologia da 

operação e dos códigos europeus correspondentes;

c) A identificação da operação, dos resultados e das realizações acordados;

d) A descrição sumária da operação, com indicadores de realização e de resultado;

e) O plano financeiro, com discriminação das rubricas aprovadas e respetivos montantes;

f) As datas de início e de conclusão da operação;

g) A identificação das garantias ou condições exigidas para acautelar a boa execução da operação;

h) O custo total da operação;

i) O custo elegível da operação, com justificação das diferenças entre o custo total e o custo elegível;

j) O montante da participação do beneficiário no custo elegível da operação e a respetiva taxa de participação;

k) O montante anualizado do apoio público e a respetiva taxa de cofinanciamento, com explicitação das fontes de financiamento europeu e nacional;

l) O plano de reembolsos e as regras aplicáveis a um eventual incumprimento desse plano, no caso de ajudas reembolsáveis;

m) O prazo para a assinatura e devolução do termo de aceitação ou contrato.

7 — Estão sujeitas a nova decisão das respetivas au- toridades de gestão, as alterações aos elementos constantes das alíneas a), b), i), j) e k) do 

número anterior, sejam as mesmas anteriores ou posteriores à assinatura do termo de aceitação ou à celebração do contrato de financiamento.

8 — As alterações referidas no número anterior, feitas a pedido do beneficiário final, só́ são concretizadas após anuência explícita da autoridade de 

gestão, a qual deve integrar o processo da operação.

DL215/2015  9 - Sem prejuízo do prazo legalmente previsto para a audiência dos interessados, em caso de apresentação de alegações o prazo 

previsto no nº 1 pode ser alargado até 40 dias úteis.
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