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Nota introdutória 

Este guia tem por finalidade prestar apoio aos beneficiários com o intuito de facilitar o preenchimento do 

formulário único de candidatura ao Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+ (em 

todos os seus subsistemas e medidas) não dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação aplicável, 

nomeadamente: 

 AVISO Nº AÇORES-51-2015-04 

 AVISO Nº AÇORES-53-2015-05 

 AVISO Nº AÇORES-54-2015-06 

 Lista de questões frequentes (FAQ) disponíveis aqui 

Dada a variedade e especificidades dos vários subsistemas e medidas, o presente guia irá abordar as várias variantes 

das páginas e quadros do formulário indicando quais os subsistemas e medidas aplicáveis segundo a seguinte 

nomenclatura: 

Subsistema Medidas Nomenclatura 

Desenvolvimento Local Alínea a), b) e c) DLa, DLb e DLc 

Fomento da Base Económica de Exportação Bens transacionáveis e Turismo FBEE 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo Empreende Jovem EQC-EJ 

Qualificação e Inovação Inovação produtiva e Sistema da Qualidade QI 

 

O acesso ao formulário de candidatura ao Competir+ é efetuado através do ponto de acesso geral e comum dos 

beneficiários de operações no âmbito dos FEEI, através de um portal de ligação direta aos sistemas das Autoridades 

de Gestão. 

Todas as candidaturas de todos os Programas Operacionais Regionais e Temáticos são apresentadas no BALCÃO 

2020. 

A formalização das candidaturas ao Competir+ é exclusivamente em formato eletrónico, via Internet.  

 

 

 

  

http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/Geral/files/docs/Aviso-ACORES-51-2015-04.pdf
http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/Geral/files/docs/Aviso-ACORES-53-2015-05.pdf
http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/Geral/files/docs/Aviso-ACORES-54-2015-06.pdf
http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Home/MasterPage
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Home/MasterPage
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Primeiros passos 

Para a formalização de qualquer candidatura no âmbito dos FEEI, é necessário um registo de beneficiário no Balcão 

2020 (https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020). 

Assim deverá aceder ao balcão 2020 e selecionar a opção Registe-se, assinalada na figura abaixo: 

 

 

 

 

Siga as instruções a valide o seu registo, através do link enviado para o email que indicou. 

Após o registo criado e validado, deverá iniciar sessão ( ), preenchendo os campos Utilizador (NIF 

que registou previamente) e a Senha de Acesso que definiu aquando do registo. 

  

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020
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Caso o início de sessão seja efetuado com sucesso irá para a sua área reservada, conforme a seguinte figura: 

 

 

 

Deverá selecionar a opção Avisos e estabelecer o filtro através dos campos Programa Operacional (10 – Acores) e 

Eixo (ACORES – 03 – Competitividade das Empresas Regionais) efetuando a pesquisa dos concursos abertos 

respeitantes ao Competir+: 

 

  

1 2 

3 
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De entre os concursos disponíveis, deverá selecionar o aviso ao qual deseja candidatar-se, clicando em 

: 

 

Nesta etapa do processo é criado um registo na sua conta-corrente e posteriormente será 

automaticamente redirecionado para o SI Competir+ para acesso ao formulário de candidatura. 

Dependendo do Aviso poderá surgir uma página de seleção do subsistema e medida, conforme a seguinte 

imagem: 

 

Neste caso deverá selecionar o subsistema e medida a que pretende apresentar a candidatura e clicar em 

Entrar e aguardar pelo carregamento do formulário de candidatura. 

 Sempre que desejar retomar ou cancelar uma candidatura em curso, deverá 

selecionar e selecionar o registo correspondente ao da 
candidatura pretendida. 
 
No caso de pretender cancelar/eliminar a candidatura em curso deverá, 
adicionalmente, adotar os seguintes passos: 
1.- Após o carregamento do formulário deverá fechar o mesmo através de clique 

em . 
 
2.- Na lista de candidaturas em curso apresentada, na coluna Operações, 

selecionar a operação apagar ( ) e aguardar mensagem de confirmação da 
eliminação. 
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Orientações gerais 

 

 

O formulário eletrónico é constituído por páginas ordenadas e interligadas, pelo que, é importante preencher o 

formulário seguindo a ordem das páginas e procedendo à validação ( ) de cada página, por forma a eliminar todos 
os erros que o mesmo apresente. Enquanto o formulário apresentar erros ( ) não é possível submeter a 
candidatura. Não obstante os avisos ( ) não serem impeditivos da submissão da candidatura é aconselhável a sua 
eliminação, atendendo a que muitos dos avisos constituem alertas para o incumprimento de questões que podem 
conduzir ao indeferimento/inelegibilidade da candidatura.  

Ao inserir valores não deve inserir o “.” como separador de milhares, o formulário está preparado para o fazer 
automaticamente e deve utilizar a “,” para separar as casas decimais.  

Como boa prática deverá guardar ( ) regularmente o preenchimento do formulário, para salvaguarda do seu 
trabalho ou se não desejar submeter no imediato a candidatura. A gravação dos dados do formulário é realizada 
centralmente, ou seja, no servidor do SI Competir+. 

Preenchido todo o formulário e estando o mesmo livre de erros e avisos, poderá submeter ( ) a sua candidatura. 

O sucesso da submissão da candidatura é indicado através de janela informativa, imediatamente após a sua 
submissão. 

Deverá imprimir ( ) a candidatura e iniciar a constituição do Dossier do projeto, conforme indicado no formulário.  

 Alerta-se para o facto de todas as informações prestadas no presente formulário 
são da responsabilidade do promotor da candidatura e presumidas como 
verdadeiras pelo organismo avaliador e que estão cumpridas, em princípio, as 
condições de acesso do promotor e do projeto. 

 

Painel de ajuda ao 

preenchimento e de 

validação do formulário 

Painel com as páginas 

do formulário 

Navegação do 

formulário 
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 A correta submissão da candidatura, não pressupõe a aprovação da candidatura, 
faltando proceder à análise da candidatura, nomeadamente, à verificação 
documental das condições de acesso/enquadramento, à análise de viabilidade 
económica e financeira e ao cálculo da pontuação, sempre que aplicável. 

 

A opção de restringir, no Formulário Eletrónico, a recolha de informação à estritamente necessária à apreciação das 

candidaturas, eliminando de forma sistemática, os dados, as análises e as fundamentações menos utilizadas no 

processo de análise e decisão, não invalida a obrigatoriedade do Promotor, em organizar e manter na empresa em 

Dossier Específico, todos os documentos susceptíveis de comprovar as informações e declarações prestadas na 

candidatura e de fundamentar as opções de investimento apresentadas. O referido Dossier poderá ser consultado, a 

qualquer momento, pelos organismos intervenientes no processo de análise, acompanhamento e fiscalização dos 

projetos. 

Deste modo, todas as informações contidas no Formulário Eletrónico são da responsabilidade do Promotor e 

presumidas como verdadeiras pelo Organismo Avaliador. 

 

  
A utilização do formulário eletrónico requer a instalação prévia do Java Runtime. 
 

 

 

  
O formulário somente para visualização e o presente guia estão disponíveis no 
sítio: http://www.azores.gov.pt, mais especificamente, no sítio do Competir+:  
http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/. 
 

 

Aquando do preenchimento do formulário, alguns quadros apresentam um conjunto de funções associadas, 

nomeadamente:  

 - Adiciona uma linha após a última linha disponível. 

 - Adiciona uma linha após a linha selecionada. Deverá utilizar esta função se necessitar intercalar uma linha no 

quadro. 

 - Elimina a linha selecionada. 

 - Copia todo o conteúdo do quadro para a área de transferência. 

 - Cola o conteúdo da área de transferência, previamente copiado de um aplicativo de folha de cálculo (ex.: 

Microsoft Excel, Openoffice Calc, outros). 

De notar que os dados copiados deverão respeitar os formatos e estrutura dos quadros, ou seja, aquando da cópia 

no aplicativo deverá selecionar o mesmo número de colunas, sendo que as células de cada coluna deverão conter 

dados com o formato correspondente ao dos quadros. Caso não haja correspondência de formatos dos dados as 

células dos quadros ficarão sem conteúdo.  

  

https://www.java.com/pt_BR/
http://www.azores.gov.pt/
http://incentivos.drace.azores.gov.pt/Competir+/


 
 
 

 

 
Guia de apoio ao preenchimento do formulário de candidatura    Versão: 1.00 (setembro 2015) 10 

Dados do Promotor – 1ª Parte 

Identificação do Promotor 

 

Entidade deverá assinalar a opção Existente, no caso de se tratar de uma entidade já constituída, ainda que apenas 

para a realização do projeto, ou a opção a Criar, caso se trate de uma entidade cujo ato de constituição ainda não se 

tenha verificado. 

Nº de Identificação Fiscal e Nome ou Designação Social destinam-se à identificação completa de acordo com o 

Cartão do Registo Nacional de Pessoas Coletivas. O campo Nº de Identificação Fiscal não é de preenchimento 

obrigatório no caso de empresas a criar. 

Morada (Sede Social), Localidade, Distrito, Concelho e Código Postal, são de preenchimento obrigatório sendo que 

o campo Código Postal deve corresponder a 4 dígitos iniciais, acrescidos de um subcódigo de 3 dígitos, seguido da 

Designação Postal. Em caso de dúvida poderá consultar os serviços dos CTT ou o respectivo sítio na Internet 

(http://www2.ctt.pt/). 

Telefone e E-mail, deverá indicar os contatos gerais da entidade. Poderá indicar mais do que um nº de telefone, para 

tal deve separá-los com uma vírgula ",". 

Telefax e URL, são campos de preenchimento facultativo, porém recomendamos o seu preenchimento caso existam. 

Tipologia/Caracterização jurídica, deverá corresponder à entidade promotora do investimento à data da 

candidatura, ou à prevista, no caso de entidade a criar. As opções disponíveis no campo são as 

tipologias/caracterizações jurídicas admissíveis no âmbito do Subsistema e respetiva medida. 

Dimensão, as opções disponíveis neste campo são de acordo com a definição de PME adotada pela Comissão 

Europeia e contida na Recomendação 2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003. 

Data de Constituição, Data de Início de Atividade e Data de Início da Contab. Organizada devem ter o formato 

aaaa-mm-dd. Correspondem, respectivamente, à data da escritura pública/documento da constituição da entidade, 

à data de início de atividade declarada às Finanças e à data em que a entidade passou a dispor de contabilidade 

organizada segundo o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). O campo Data de Constituição não é de 

preenchimento obrigatório para entidades a criar. 

Património/Capital Social, deve indicar o valor do capital social do promotor, constante do contrato de 

sociedade/pacto social ou da sua última alteração ou, no caso de entidade a criar, o valor previsto do capital social 

de constituição. No caso dos empresários em nome individual (ENI) este campo não é de preenchimento obrigatório. 

Com o preenchimento do campo Património/Capital Social deverá indicar a percentagem (%) de capital Nacional e 

Estrangeiro por forma a totalizar 100%. A estrutura de capital indicada deve ser coerente com a estrutura de capital 

desenvolvida no quadro Participantes no Capital do Promotor. 

  

http://www2.ctt.pt/
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Pessoa(s) a contactar 

 

No quadro deverá indicar a pessoa pertencente à entidade que poderá responder pelo projeto de investimento e 
prestar esclarecimentos. 

É obrigatório o preenchimento de pelo menos uma linha do quadro e assinalar pelo menos um contacto 
preferencial. 

Na coluna Telefone deverá indicar o nº fixo e/ou móvel, separados por vírgula ",". 

 O correto preenchimento da coluna E-mail é importante, pois será utilizado 
preferencialmente esta via para comunicação de questões relacionadas com o 
projeto de investimento (ex.: Solicitação de esclarecimentos, notificações, entre 
outros). 
Serão utilizados todos os contactos assinalados. 

 

Atividade(s) Económica(s) da Entidade  

No quadro deverá identificar todas as atividades económicas desenvolvidas, por ordem decrescente de importância 
no Volume de Negócios (soma das vendas de produtos e mercadorias e das prestações de serviços) do ano anterior 
ao de candidatura, sendo essa importância definida em percentagem relativamente ao total. A indicação da 
percentagem deverá ser efetuada na coluna %. 

Na coluna CAE deve indicar o(s) código(s) de CAE - Classificação Portuguesa das Atividades Económicas - Rev.3 
(Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro), representativos da atividade económica principal e das secundárias 
que, no seu conjunto, representem 100% do volume de negócios do ano anterior ao da data de candidatura ou das 
previsões para a atividade a desenvolver. 

A coluna Designação é de preenchimento automático conforme o CAE selecionado. 

 

 No caso de Entidade a criar ou Entidade criada no ano de candidatura, o 
preenchimento do quadro deverá ser feito com base nas previsões para a 
atividade a desenvolver. 

Se o n.º de linhas do quadro for insuficiente para expressar todos os CAE's, pode 
acumular a respectiva % na última linha e referir esse facto (identificação dos 
restantes CAE's) na página Caracterização do Promotor.  
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Dados do Promotor – 2ª Parte 

Participantes no Capital do Promotor  

 

Deverá indicar, no quadro de preenchimento obrigatório, os sócios da entidade Promotora existente ou a criar, ou 

seja, os participantes no capital (pessoas singulares ou coletivas) no final do ano fiscal anterior à apresentação da 

candidatura.  

Com base na informação indicada no quadro e de acordo com a Recomendação 2003/361/CE, de 6 de maio, será 

verificada a dimensão das entidades participantes no capital do promotor e da entidade promotora.  

Na coluna Tipo deverá selecionar uma das opções disponíveis, nomeadamente: 

 Sócio/Acionista (Particular, Jovem) - A entidade deverá ser detida maioritariamente por jovens 

empreendedores (Considera-se jovem empreendedor os titulares de nível de formação mínimo 

correspondente à escolaridade obrigatória, com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, 

sendo que os jovens que tenham gozado de licença de parentalidade até aos 35 anos podem 

candidatar-se até aos 40 anos ou os titulares de mestrado ou doutoramento com idade até 40 

anos, sendo que os jovens que tenham gozado de licença de parentalidade até aos 40 anos 

podem candidatar-se até aos 45 anos)  

 Sócio/Acionista (Particular) 

 Não PME (conforme definição de PME adotada pela Comissão Europeia e contida na Recomendação 

2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003)  

 Média empresa (conforme definição de PME adotada pela Comissão Europeia e contida na Recomendação 

2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003)  

 Pequena empresa (conforme definição de PME adotada pela Comissão Europeia e contida na 

Recomendação 2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003)  

 Microempresa (conforme definição de PME adotada pela Comissão Europeia e contida na Recomendação 

2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003)  

 Sociedade Pública de Investimento, Sociedade de Capital de Risco ou Investidores Institucionais que 

exerçam qualquer controlo sobre a Entidade Promotora. Entende-se por exercer controlo sobre a Entidade 

Promotora, a detenção de 50% ou mais dos direitos de voto  

 Sociedade Pública de Investimento, Sociedade de Capital de Risco ou Investidores Institucionais que não 

exerçam qualquer controlo sobre a Entidade Promotora. Entende-se por não exercer controlo sobre a 

Entidade Promotora, a detenção de menos de 50% dos direitos de voto  

 Capital disperso sem presumíveis proprietários de 25% ou mais do capital  

 Autarquias locais  

 Organismo da Administração Pública  

 Fundação  

 Entidades privadas sem fins lucrativos  

Na coluna Nome/Designação deverá identificar quem detém participação no Capital Social da entidade, indicando 

na coluna NIF/NIPC o respectivo n.º de identificação fiscal. 

 

 

Se 

EQC-EJ 
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No caso de entidade a criar deverá identificar quem irá deter participação no Capital Social da entidade, à data da 

sua constituição. 

 Se entretanto, ocorreram modificações entre aquela data e a da candidatura, 
esse facto deve ser mencionado na página Caracterização do Promotor deste 
formulário, devendo referir a data do documento que esteve na base dessa 
alteração e caracterizar a nova estrutura societária  

 

Na coluna Particip. % deverá indicar a percentagem de participação no capital social da entidade promotora 

atribuível a cada um dos sócios e constante dos registos oficiais da entidade, mencionados no Códigos das 

Sociedades Comerciais, aplicável a cada um dos tipos de sociedades. 

A soma das percentagens de participação deve ser igual a 100. 

 Na página Caracterização do Promotor do formulário, deverá mencionar se a 
repartição dos direitos de voto da empresa é similar à repartição das 
percentagens de participação, devendo, sempre que seja diferente, detalhar a 
repartição dos direitos de voto do promotor, especificando as entidades 
detentoras dos direitos de voto e as respectivas percentagens. 
 
De referir que, sempre que a percentagem de participação de uma entidade no 
capital social ou nos direitos de voto do promotor for igual ou superior a 25%, o 
promotor terá que reunir no dossier de candidatura cópia dos modelos fiscais e 
das folhas de remunerações do último mês dos 2 anos fiscais anteriores à 
apresentação da candidatura, ou dos respectivos Balanços Sociais, de todas as 
entidades parceiras ou associadas dessa entidade. 

 

A coluna Vol. Neg deverá corresponder à soma das vendas de produtos e mercadorias e das prestações de serviços 

do ano fiscal anterior à apresentação da candidatura. Deverá utilizar o valor constante dos modelos fiscais oficiais 

em vigor em cada um dos países das respectivas sedes sociais (Portugal e/ou países estrangeiros). 

Esta coluna apenas é de preenchimento obrigatório quando a entidade promotora for detida por outras entidades e 

não apenas por particulares.  

A coluna Ativo trata-se do valor do Balanço (Ativo Líquido) correspondente ao ano fiscal anterior à apresentação da 

candidatura, constante dos modelos fiscais oficiais em vigor em cada um dos países das respectivas sedes sociais. 

Esta coluna apenas é de preenchimento obrigatório quando a entidade promotora for detida por outras entidades e 

não apenas por particulares.  

Na coluna NºPT deverá indicar o número de Postos de Trabalho (PT) inscritos na Segurança Social, atendendo à folha 

de pagamentos, no último mês do ano fiscal anterior à apresentação da candidatura. 

Este número corresponde ao número de Unidades de Trabalho Ano (UTA), ou seja, ao número de trabalhadores a 

tempo completo e empregados durante todo o ano, representando os trabalhadores a tempo parcial, os 

trabalhadores sazonais e aqueles que não trabalharam 1 ano completo frações de uma UTA. 

Por trabalhador sazonal entende-se o trabalhador admitido a ocupar um emprego num sector de atividade 

dependente do ritmo das estações do ano, cuja duração não exceda oito meses. 
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Esta coluna apenas é de preenchimento obrigatório quando a entidade promotora for detida por outras entidades e 

não apenas por particulares. 

Na coluna País deverá indicar o país de localização da sede social da entidade ou o país de residência habitual do 

sócio promotor.  

Participantes no Capital do Promotor – Jovens empreendedores (se EQC-EJ) 

Este quadro está dependente da informação indicada no quadro Participantes no Capital do Promotor e tem como 
finalidade recolher dados para a aferição da condição de jovem empreendedor. 

A coluna NIF/NIPC é preenchida automaticamente sempre que selecionar a opção Sócio/Acionista (Particular, 
Jovem) na coluna Tipo do quadro Participantes no Capital do Promotor. 

Sendo que os jovens empreendedores só podem apresentar uma segunda candidatura depois de concluído o projeto 
de investimento anteriormente aprovado no âmbito do Subsistema de Incentivos, do qual façam parte como 
detentores de capital, deverá indicar na coluna Concluiu o projeto anteriormente aprovado?(*) Sim/Não caso o 
promotor referido tenha apresentado algum projeto e Não aplicável no caso de o promotor estar a apresentar a sua 
primeira candidatura a este Subsistema de Incentivos. 

A coluna Data de Nascimento é de preenchimento obrigatório e livre, ou seja, o formulário não calcula, nem verifica 
os dados introduzidos, apenas o formato da data que deverá corresponder ao seguinte: aaaa-mm-dd. 

Nas colunas Habilitação literária e Gozou de licença de parentalidade? deverá selecionar as opções que se adequam 
a cada um dos jovens promotores, tendo em consideração os critérios de jovem empreendedor. 

 

 JOVEM EMPREENDEDOR 

Considera-se jovem empreendedor os titulares de nível de formação mínimo 
correspondente à escolaridade obrigatória, com idade compreendida entre os 18 
e os 35 anos, sendo que os jovens que tenham gozado de licença de 
parentalidade até aos 35 anos podem candidatar-se até aos 40 anos 

ou 

os titulares de mestrado ou doutoramento com idade até 40 anos, sendo que os 
jovens que tenham gozado de licença de parentalidade até aos 40 anos podem 
candidatar-se até aos 45 anos  

 

Observações relativas a candidaturas anteriores de cada um dos jovens empreendedores é de preenchimento 
obrigatório sempre que exista pelo menos um jovem empreendedor que já tenha candidatado um projeto, 
concluído ou não, no Subsistema de Incentivos EQC-EJ. 

Nesta situação deverá identificar a candidatura anteriormente apresentada por cada jovem empreendedor e 
justificar no caso de não conclusão do projeto anterior. 
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Participações do Promotor no Capital de Outras Entidades 

Neste quadro, pretende-se a informação relativa às participadas da entidade Promotora, ou seja, às empresas em 
cujo capital ou direitos de voto o promotor participa, sendo obrigatória a indicação de todas aquelas em que detém 
25% ou mais do capital da entidade participada. O preenchimento do quadro deverá seguir genericamente o 
entendimento exposto no quadro Participantes no Capital do Promotor. 

 Devem ser identificadas as entidades em que o Promotor detém participação no 
capital social, no final do ano fiscal anterior ao da apresentação da candidatura. 

Caso tenham ocorrido alterações à situação descrita, as mesmas deverão ser 
referidas e caracterizadas na página Caracterização do Promotor.  

 

Localização dos Estabelecimentos do Promotor 

 
 Este quadro é de preenchimento obrigatório somente para as entidades 

existentes. 

No caso de entidade existente constituída apenas para a execução do projeto, ou 
seja, sem atividade pré-projecto, este quadro quando disponível deverá ser 
preenchido com os dados do estabelecimento do projeto, devendo incluir uma 
referência a esse facto na página Caracterização do promotor. 

Deve fazer referência, na página supramencionada, à cidade e país sempre que o 
estabelecimento esteja localizado fora do território nacional. 

Deverá indicar no quadro todos os estabelecimentos atuais do promotor e a indicação da sua localização 
(Localidade, Concelho e Distrito, sendo esta última coluna de preenchimento automático em função do Concelho 
identificado). Deverá ser preenchida uma linha para cada estabelecimento, mesmo quando localizados no mesmo 
Concelho.  

Na coluna CAE deverá identificar, por cada estabelecimento, a atividade económica principal nele desenvolvida. 

Recursos Humanos 

 
 Este quadro é de preenchimento obrigatório apenas para as entidades 

existentes com atividade pré-projecto. 

As entidades existentes deverão indicar o n.º de postos de trabalho da mesma, por categoria profissional, de acordo 
com a lista que surge na coluna Categoria Profissional, em conformidade com a informação reportada à data de 
candidatura, ou seja, com os dados das folhas de remunerações do último mês anterior à candidatura. 

A lista de categoria profissional apresentada na respetiva coluna tem como referência a Classificação Portuguesa das 
Profissões 2010. Caso não exista enquadramento direto na referida lista, deverá indicar a categoria profissional que 
mais se assemelha. 

 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA47-7AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA47-7AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf
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Histórico 

 

 Sempre que aplicável, neste quadro, existe a possibilidade de importar os dados 
constantes na IES, para preenchimento das páginas Balanços e Demonstração de 
resultados.  

Para o efeito deverá clicar na imagem ( ) e selecionar o ficheiro da IES do 
respectivo ano e aguardar que a importação se realize. 

Dependendo da dimensão do ficheiro da IES, esta operação poderá ser mais 
demorada. 

 

Condições de acesso - Promotor 

Relativamente às condições de acesso do projeto, estabelecidas para cada subsistema e medida, pretende-se que 

o Promotor declare que o projeto de investimento cumpre com as respectivas condições de acesso, conforme o 

disposto no respetivo Aviso. 

 

Caracterização do Promotor 

Pretende-se uma descrição sumária da evolução da empresa, designadamente, informação sobre histórico da 

empresa, sobre a evolução da atividade e do negócio, a lógica da evolução do investimento da empresa, as 

alterações ao capital social e sua distribuição, as atividades que o promotor tem vindo sucessivamente a 

desenvolver, as fases críticas e soluções implementadas, as alterações de tecnologias e principais investimentos 

realizados, bem como, as motivações que estiveram na sua origem (objetivos estratégicos da empresa). 

 

Este campo deve incluir uma referência à estrutura de participações do promotor, bem como à relação de 

empresas do grupo e associadas. 

 

Nesta página deverão ser inseridos os comentários que considerarem relevantes sobre os dados inseridos nas 

páginas Dados do Promotor, nomeadamente, deverão mencionar se a repartição dos direitos de voto da empresa 

é similar à repartição das percentagens de participação no capital do promotor, devendo, sempre que for 

diferente, detalhar a repartição dos direitos de voto do promotor, especificando as entidades detentoras dos 

direitos de voto e as respectivas percentagens. 

 

Neste quadro pretende-se, ainda, que sejam identificados os diferentes tipos de financiamento utilizados e 

caracterizados os principais clientes, nacionais e estrangeiros, as colaborações externas de carácter permanente, 

associações a que a empresa está ligada e os seus consultores. 

 

No caso de Entidade a criar, não se justifica o preenchimento deste quadro em alguns dos aspetos históricos. 
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Dados do Projeto 

Identificação do Projeto 

No campo Designação deve ser descrito, sucintamente, o projeto objeto da candidatura, por exemplo: abertura 
de um estabelecimento de comércio a retalho de X…; instalação de um centro de dia para idosos e prestação de 
serviços de apoio ao domicílio; modernização da cantina da escola X; projeto de modernização … Y...; projeto 
de implementação de sistemas de certificação da qualidade. 

 

 
De entre os limites previstos nos avisos para o valor máximo do incentivo a 

conceder ao promotor por projeto, deverá sempre assinalar “Sim” caso opte 

pelo limite previste no Regulamento (UE) nº 1407/2013, da Comissão, de 18 de 

dezembro, relativo à aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia, relativo aos auxílios de minimis. 

 

Condições de acesso - Projeto 

Relativamente às condições de acesso do projeto, estabelecidas para cada subsistema e medida, pretende-se que 

o Promotor declare que o projeto de investimento cumpre com as respectivas condições de acesso, conforme o 

disposto no respetivo Aviso. 

 

Caracterização do Projeto 

Pretende-se uma descrição e caracterização dos aspetos mais significativos no que respeita ao relacionamento da 

empresa, quer a montante (aquisição de matérias-primas e serviços externos), quer a jusante (produtos, 

mercadorias, serviços e mercados) da sua cadeia de valor, bem como, da sua inserção a nível regional e 

concorrencial, devendo ser caracterizada e fundamentada a orientação futura da atuação da empresa. 

 

Ações a implementar 

Pretende-se que o promotor identifique e fundamente as propostas de atuação, nomeadamente, que faça uma 

descrição do projeto (indicando as capacidades existentes e/ou as que o projeto irá criar) e dos respectivos 

objetivos. 

Deverá ser apresentada, por um lado, a descrição das ações a implementar, agrupadas por tipo de investimento e, 

por outro lado, em função das áreas funcionais da empresa onde o investimento se realiza (exemplo: organização e 

gestão, operacional/produtiva, produção, comercialização e marketing, introdução de tecnologias de informação e 

comunicações, certificação da qualidade, segurança e gestão ambiental e eficiência energética). 
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Pretende-se que o promotor fundamente a “necessidade” do investimento e a forma como esse investimento afecta 

a situação atual da empresa, ou seja, de que forma e em que medida a execução do investimento irá contribuir para 

melhorar a competitividade e/ou produtividade global da empresa, melhorar o seu desempenho e, em última 

análise, melhorar a execução do objeto social da empresa. 

Pretende-se ainda que justifique a localização escolhida para a implementação do projecto. 

 

Ações 

Por forma a estruturar, complementar, resumir e aumentar o grau de especificidade do exposto na página Ações a 
implementar, deverá indicar caso seja aplicável, as várias ações e os investimentos necessários para a sua 
concretização. Atualmente, dependendo do subsistema e medida só estão disponíveis as ações para tipificar: Obras 
e Contratação de Técnicos 

Desta forma, cria-se um nível intermédio de agrupamento dos investimentos registados no Quadro de 
investimentos. 

O preenchimento deverá ser efetuado adicionando ( ) uma ou mais ações, sempre que aplicável, e detalhar os 

investimentos necessários para a sua concretização através de página especifica - o anexo ( ). 

 Os dados desta página preenchem automaticamente o quadro de investimentos, 
sendo que os mesmos serão agrupados por diversos critérios, nomeadamente: 
por estabelecimento, por classificação de despesa e por data. 

 

Após o completo preenchimento do Anexo da ação poderá voltar a esta página através da imagem ( ) 

 

Classificação dos investimentos 

Quadro de investimentos 

 

Neste quadro, devem ser detalhados os investimentos previstos no projeto, exceto os definidos na página Ações que 

serão automaticamente preenchidos, devendo desagregar-se o investimento, de tal forma que cada montante de 

investimento possa ser associado a: 

 Um só calendário de aquisição; 

 Um só tipo de despesa elegível ou não elegível; 

 Uma só área de Investimento; 

 Um só estabelecimento; 

 Uma só conta do SNC – Sistema de Normalização Contabilística. 

Todos os itens de investimento indicados neste mapa deverão ser suportados por um documento/comprovativo do 

valor previsto, designadamente, fatura pró-forma, mapa de medições e orçamento, contrato de promessa, recibo do 

adiantamento ou fatura, no caso de se tratar de despesas já realizadas e apenas para os casos aplicáveis. 
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Os vários documentos de despesa deverão ser numerados por ordem sequencial, com a devida correspondência na 

1.ª coluna do “Quadro de Investimentos". 

O mesmo documento pode suportar mais do que um item de investimento, devendo os vários itens constantes 

desse documento ser detalhados neste quadro. 

 

Justificações à elegibilidade dos investimentos 

Nesta página pretende-se reunir informação quanto a adequabilidade e imprescindibilidade dos investimentos para 

o desenvolvimento do projeto. 

 

Financiamento do Projeto 

Pretende-se a indicação dos meios de financiamento do investimento, nos anos de execução do mesmo, devendo 

o financiamento total e anual ser coincidente com o correspondente investimento total e anual. 

 

 
O financiamento deverá cobrir a totalidade do investimento. 

 

Os campos referentes aos Anos, ao Investimento Total e ao Investimento Elegível por anos, são de 

preenchimento automático, em função da calendarização indicada no quadro de investimentos da página 

Classificação dos Investimentos, correspondendo o primeiro ano de financiamento ao ano da despesa mais antiga 

(1.ª despesa de investimento). 

 

Deste modo, apenas terá de inserir as fontes de financiamento a utilizar em cada um dos anos identificados como 

sendo anos de investimento. 

 

Descrição física do empreendimento 

Pretende-se que o promotor, nesta página, caracterize o tipo de projeto que irá realizar em termos de áreas e 

regime de construção (nos casos aplicáveis), bem como, que identifique as componentes (valências) aplicáveis ao 

projeto e as respectivas capacidades máximas existentes pré-projecto e/ou a instalar (pós-projeto). 
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Rendimentos do Projeto 

Pressupostos de Cálculo dos Rendimentos de Exploração 

 

Nesta página pretende-se que o promotor detalhe os pressupostos que estiveram na base do cálculo das receitas 

previsionais do projeto, constantes do estudo de viabilidade económica e financeira, em termos de quantidade de 

serviços a prestar e/ou de produtos/mercadorias a vender, através da identificação das respectivas capacidades 

máximas e das taxas médias de utilização da capacidade, dos preços médios unitários e do n.º de dias de atividade 

por ano. 

 

O promotor deverá preencher as linhas com o descritivo mais adequado ao tipo de projeto identificado na página 

Dados do Projeto e às capacidades indicadas na página Descrição física do empreendimento. 

 

Quando não for possível detalhar os pressupostos das receitas do projeto ou de alguma das atividades a 

desenvolver no âmbito do projeto, devido às suas especificidades, e apenas nessa situação, o promotor deverá 

indicar neste quadro, em alternativa aos pressupostos, o volume de negócios previsto para o projeto ou para uma 

das atividades a desenvolver no âmbito do mesmo, devendo enviar, juntamente com os elementos a remeter ao 

organismo avaliador, um mapa auxiliar que explicite/fundamente o cálculo das receitas previsionais. 

 

A linha dos anos é preenchida automaticamente, em função das datas previstas para o início do investimento e 

para o início da exploração, bem como, para o ano cruzeiro, indicadas na página Dados do projeto, destinando-se 

a primeira coluna deste quadro (Rubricas), à descrição/identificação dos pressupostos, a segunda coluna (Pré-

Projecto) aos dados do ano anterior ao de início do investimento (aplicável aos promotores que já desenvolvam 

atividade nas áreas de atividade objeto da candidatura) e as colunas seguintes aos dados referentes ao primeiro, 

segundo e terceiro ano de exploração e ao ano cruzeiro, com projeto e sem projeto (a coluna sem projeto aplica-

se aos promotores que já desenvolvam atividade nas áreas de atividade objeto da candidatura, devendo indicar os 

pressupostos das receitas previstas para a empresa caso não fosse realizado o investimento candidatado). 

Adicionalmente em cada ano deverá indicar o Destino das transações comerciais, quando aplicável. 

 

 Eventuais observações aos dados inseridos nesta página deverão ser efetuadas 
na página Ações a Implementar. 

 

Gastos do Projeto 

Os quadros desta página destinam-se a detalhar os custos associados ao projeto de investimento candidatado. 

O primeiro ano dos quadros de custos corresponde ao 1.º ano de exploração, sendo a linha referente aos anos de 

preenchimento automático, em função da data prevista para o início da exploração indicada na página Dados do 

projeto. 

  



 
 
 

 

 
Guia de apoio ao preenchimento do formulário de candidatura    Versão: 1.00 (setembro 2015) 21 

 

Balanços 

Este quadro deverá ser preenchido com os dados da entidade dos três anos anteriores ao da candidatura (se 

aplicável) e com os dados Intercalares, quando aplicável, bem como, com os dados previstos para os anos 

posteriores ao da candidatura e com os dados previstos para o próprio ano de candidatura. Para além destes, será 

necessário preencher uma coluna com os dados referentes ao Ano Cruzeiro. 

 

 Os dados a inserir nos anos previsionais devem contemplar os dados da empresa 
mais projeto e não apenas os dados do projeto. 

 

 

 Os dados desta página preenchem automaticamente as colunas dos anos 
históricos caso tenha preenchido o quadro Histórico da página Dados do 
Promotor – 2ª Parte e efetuado a importação do ficheiro da IES, conforme as 
instruções do referido quadro.  

 

Demonstrações de resultados 

Este quadro deverá ser preenchido com os dados da entidade dos três anos anteriores ao da candidatura (se 

aplicável) e com os dados Intercalares, quando aplicável, bem como, com os dados previstos para os anos 

posteriores ao da candidatura e com os dados previstos para o próprio ano de candidatura. Para além destes, será 

necessário preencher uma coluna com os dados referentes ao Ano Cruzeiro. 

 

 Os dados a inserir nos anos previsionais devem contemplar os dados da empresa 
mais projeto e não apenas os dados do projeto. 

 

 

 Os dados desta página preenchem automaticamente as colunas dos anos 
históricos caso tenha preenchido o quadro Histórico da página Dados do 
Promotor – 2ª Parte e efetuado a importação do ficheiro da IES, conforme as 
instruções do referido quadro.  
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Análise económico-financeira 

Situação da empresa pré-projecto 

Sempre que aplicável, deverá o promotor relevar os factos e as razões que determinaram a evolução económico-
financeira registada nos três anos anteriores à entrega da candidatura. 

Indicadores de viabilidade económico-financeira 

 

Os indicadores apresentados, são alguns dos que possivelmente poderão vir a constituir a base de referência 

para a avaliação da situação da empresa pelo organismo avaliador e as razões da sua evolução deverão ser 

mencionadas neste campo. A fórmula de cálculo do VAB encontra-se no respectivo Aviso. 

 

Majorações 

O promotor deverá assinalar, quando aplicável, apenas as majorações para as quais o projeto reúne os requisitos 

para a sua obtenção. 

 

Critérios de seleção 

O formulário de candidatura inclui um simulador de pontuação, cujo objetivo é alertar o promotor para os 

critérios de pontuação dos projetos, pelo que, para que o simulador fique ativo, o promotor deverá assinalar, no 

campo previsto para esse efeito, “... que tomou conhecimento de que a pontuação obtida nesta simulação não é 

vinculativa, nem significa a elegibilidade do projeto, tratando-se apenas de uma demonstração, cujo objetivo é 

evidenciar os critérios de pontuação dos projetos, sendo susceptível de ser retificada, por via da validação dos 

dados constantes do presente formulário de candidatura e dos cálculos efetuados em sede de análise pela 

entidade avaliadora.” 

Adicionalmente, deverá justificar evidenciando, sempre que aplicável, a pontuação atribuída a cada critério. 
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Declarações 

 

 Alerta-se para o facto de todas as declarações prestadas no presente formulário 
são da responsabilidade do promotor da candidatura e presumidas como 
verdadeiras pelo organismo avaliador. 

 

Elementos a submeter junto com o formulário de candidatura 

Em função das informações inseridas no formulário são automaticamente assinalados, nesta página, os elementos a 
submeter via eletrónica, para efeitos de análise da candidatura. 

Para tal deverá realizar o envio de ficheiro clicando na imagem ( ), sendo que se for necessário substituí-lo deverá 

utilizar a imagem (  ). Esta imagem é indicadora de um envio de ficheiro realizado. 

 
 Para cada elemento/linha só é possível a submissão de um ficheiro. Assim só 

será submetido o último ficheiro. 

No caso de existir a necessidade de submissão de mais do que um ficheiro por 
linha, deverá comprimir os ficheiros/pastas resultando assim um só ficheiro. 

Caso o elemento assinalado não seja aplicável para a sua candidatura, deverá 
submeter um documento com o conteúdo “Não aplicável”. 

 

Organização do dossier do projeto 

O promotor deve manter na entidade, devidamente organizado em dossier, toda a documentação relativa à 

candidatura, devendo ser sempre atualizado de acordo com o desenvolvimento do projeto, de forma a reunir toda 

a informação necessária à fundamentação e execução do projeto. 

A lista de documentos que se apresenta nesta página da corresponde aos elementos que, entre outros, relativos 

às especificidades do projeto e da empresa, deverão constar no Dossier do Projeto, quando aplicável, na fase de 

candidatura. 

 

 

 

 


