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SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO - SI2E

OBJETIVOS / DOMÍNIOS DE INVESTIMENTO:
O SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego pretende apoiar projetos de
investimento empresarial de Micro ou Pequenas empresas que não se enquadram nos critérios dos
programas de apoio do PT2020. O SI2E visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo, à criação
e à manutenção de emprego, discriminando positivamente iniciativas empresariais de base regional,
principalmente nos territórios de baixa densidade populacional.
O SI2E será gerido em grande medida pelos Grupos de Ação Local (GAL), quando os incentivos
resultarem de estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), ou Comunidades
Intermunicipais (CIM) e Áreas Metropolitanas (AM), quando os mesmos decorrerem da concretização
dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. Outras intervenções de apoio alinhadas com
as estratégias de desenvolvimento regional e de coesão territorial são da iniciativa das Autoridades de
Gestão (AG).
A QUEM SE DESTINA?
OPERAÇÕES


Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e
pequenas empresas criadas há menos de cinco anos;



Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos;



Estímulo à produção nacional de base local para a expansão e modernização da produção
por parte de micro e pequenas empresas.

BENEFICIÁRIOS
Micro e Pequenas empresas, inseridas em todas as actividades económicas, com excepção:
a) Sector da pesca e da aquicultura;
b) Sector da produção agrícola primária e florestas;
c) Sector da transformação e comercialização de produtos agrícolas;
d) Atividades financeiras e de seguros;
e) Defesa;
f)

Lotarias e outros jogos de aposta.
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ÂMBITO TERRITORIAL
O SI2E tem aplicação em todo o território do continente, com discriminação positiva para
iniciativas de base regional em territórios de baixa densidade populacional.

OS APOIOS
LIMITES DE INVESTIMENTO ELEGÍVEL


Até 100 mil euros1, nas Intervenções GAL [Grupos de Ação Local];



Superior a 100 mil e até 235 mil euros2, nas Intervenções CIM e AM [Comunidades
Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas]



Aos projetos enquadráveis na tipologia de operação “Estímulo à produção nacional de base
local para a expansão e modernização da produção” são aplicáveis os seguintes critérios
específicos:
→

Manter os postos de trabalho;

→

Nos casos devidamente justificados, os avisos de abertura de candidatura, observando o
limite máximo, podem fixar limites diferentes dos identificados acima.

INCENTIVOS (NÃO REEMBOLSÁVEL - FUNDO PERDIDO)
1. Subsídio entre 30% e 50% do investimento (máximo de 60% para territórios baixa
densidade) na componente FEDER;
2. Investimento em criação de emprego, na componente FSE (100%). Apoio por posto de
trabalho criado: até 15 meses (ou 18 meses para territórios baixa densidade). Limite por
mês: 1 IAS (€421,32)

1
2

O valor do investimento elegível máximo para o GAL inclui apenas o investimento físico da componente FEDER.
O valor do investimento elegível máximo para a CIM/AM inclui apenas o investimento físico da componente FEDER.
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DESPESAS ELEGÍVEIS:
1. INVESTIMENTO FÍSICO, NA COMPONENTE FEDER
a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte;
b) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo software;
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;
h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de
engenharia;
i)

Obras de remodelação ou adaptação;

j)

Participação em feiras e exposições no estrangeiro;

k) Serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e de certificação.
2. INVESTIMENTO EM 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. (IEFP, 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.
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE ESPECÍFICOS DAS OPERAÇÕES
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.
e) Manutenção de postos de trabalho», assegurar o número de postos de trabalho na empresa,
durante execução do projeto e até à conclusão da operação.
QUANTIFICAÇÃO DO INCENTIVO
a) Taxa base:

40% projetos realizados em territórios de baixa densidade;

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, dependendo da concretização de objectivos ao nível da criação, expansão
ou modernização de empresas. Assim como de projetos que sejam prioritários para os
territórios onde serão concretizados os mesmos.
c) O incentivo ao investimento na componente postos trabalho, 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.
EXEMPLO CASO PRÁTICO
→

Cálculo do incentivo: 5 rubricas de investimento e 1 RH, territórios de baixa densidade e outras regiões
Rubrica de investimento
Aquisição de máquinas e/ou equipamentos
Equipamentos informáticos, incluindo software
Estudos, auditorias, planos de marketing
Obras de remodelação ou adaptação
Serviços tecnológicos/digitais, SGQ e certificação
Contratação Rec. Humano (12ª ano - Técnico) **

Total

Valor (€)
69 500
7 850
5 620
23 000
12 500
19 491
137 961

Incentivo (€)
Outras Regiões Territ. Bx Densidade
27 800
41 700
3 140
4 710
2 248
3 372
9 200
13 800
5 000
7 500
6 320
7 584
53 708
78 666

** corres ponde a VB de 750 €, dura nte 2 a nos , c/ enca rgos s oci a i s
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