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CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

SI2E – NUT III ALTO MINHO 

 

Objetivos da operação 

Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, 

incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras; 

Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade 

por conta própria, às microempresas e à criação de empresas” 

Âmbito Geográfico NUT III Alto Minho 

Natureza dos beneficiários 

Qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce 

uma atividade económica, através da oferta em concorrência de bens ou 

serviços no mercado, sendo, nomeadamente, consideradas como tais as 

entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a 

título individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações 

que exercem regularmente uma atividade económica. 

Critérios de elegibilidade dos 

beneficiários 

▪ Estarem legalmente constituídos; 

▪ Terem a situação tributária e contributiva regularizada; 

▪ Poderem legalmente desenvolver as atividades no território 

abrangido pelo PO e pela tipologia das operações e investimentos 

a que se candidatam; 

▪ Possuírem os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento da operação; 

▪ Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito 

dos financiamentos dos FEEI; 

▪ Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou 

demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação; 

▪ Não terem apresentado a mesma candidatura no âmbito do 

Portugal 2020. 

 

Critérios de elegibilidade das 

operações 

Para efeitos do presente Aviso, as candidaturas devem também cumprir 

obrigatoriamente as condições específicas de elegibilidade relativas aos 

critérios de elegibilidade das operações da Linha de Ação Prioritária a que 

candidatam e que se encontram devidamente enunciadas na Tabela 

constante do Anexo I do presente Aviso (cfr. item “2. Critérios de 

elegibilidade das operações” da respetiva Linha de Ação Prioritária). No 

caso das candidaturas a apoio FSE, apenas serão consideradas elegíveis 

operações complementares FSE integradas em candidaturas SI 2E com 

componente FEDER proposta para aprovação no âmbito do presente 

Aviso. 

Dotação financeira da Operação 

A. Qualificação de Agentes de Animação Turística do Alto Minho (FEDER) - 

500.000€ 

B. Estruturação, promoção e comercialização integrada de pacotes 

turísticos do Alto Minho (FEDER) - 200.000€ 

C. Linha FSE Complementar de Apoio ao Emprego em Projetos FEDER 

Aprovados no SI2E (FSE) - 500.000€ 

Forma do apoio Subvenções não reembolsáveis 

Taxa mínima/máxima de 

cofinanciamento 
30% / 60% 

Duração das operações O prazo máximo de conclusão da operação é de 24 meses. 

Datal limite de submissão 

candidaturas 
Até 29.06.2018, às 17h59m59s 
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