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Oportunidade de Financiamento +CO3SO Emprego Urbano

ESTA SESSÃO NÃO DISPENSA A LEITURA INTEGRAL DE TODOS OS
DOCUMENTOS ASSOCIADOS AO +CO3SO, DISPONÍVEIS NO
BALCÃO 2020 E NO WEBSITE FATORC
www.fatorc.pt
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OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO DO AVISO
PROGRAMA OPERACIONAL DE LISBOA
Eixo Prioritário

• 6 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

Prioridades de
Investimento

• PI 9.6 - Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais

Objetivos
Específicos

▪ Aumentar o número de estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local em
territórios rurais e costeiros e em territórios urbanos desfavorecidos

Objetivo

• Criação ou expansão de Micro, Pequenas e Médias Empresas, envolvendo um projeto de
investimento e a criação líquida de postos de trabalho.

Fonte Aviso:, ponto 1
Regulamentação : alínea b) do nº 2 do artigo 1.º da Portaria_52_2020_28fev2020
.
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TIPOLOGIAS DE OPERAÇÕES A APOIAR
❖ Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por
desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado
de trabalho
❖ Projetos de investimento para a expansão de micro, pequenas
e médias empresas existentes de base local ou para a criação
de novas empresas e pequenos negócios

Dotação do Fundo: 586m€ (FSE 293m€)

Fonte Aviso ponto 2.1 e 16
Regulamentação: Artigo 6.º Tipologia de operação da Portaria_52_2020_28fev2020
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FINANCIAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO
a. Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica
dos beneficiários
b. Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados
após a apresentação da candidatura:
i.

Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos 6 meses no IEFP;

ii.

Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos 2 meses no IEFP, caso se
trate de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos;

iii. Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, independentemente do tempo de
inscrição, quando se trate de: beneficiário de prestação desemprego, beneficiário RSI, outras situações
(refugiado, vítima violência doméstica, ex-recluso, etc.);

iv. Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como
trabalhadores por conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à
contratação.
Fonte Aviso ponto 2.2
Regulamentação: Artigo 6.º Tipologia de operação da Portaria_52_2020_28fev2020
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BENEFICIÁRIOS
Entidades
▪

ENI

▪

Micro empresas

▪

Pequenas empresas

▪

Médias empresas

Elegibilidade dos beneficiários
▪
▪
▪
▪

Uma entidade da economia social
se estiver inscrita no IAPMEI pode
ser beneficiária

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Estarem legalmente constituídos
Terem a situação regularizada perante a administração
fiscal e a segurança social
Poderem legalmente desenvolver as atividades no
território abrangido pelo POR e tipologia das
operações a que se candidatam
Possuírem os meios técnicos, físicos, humanos, e
financeiros para desenvolver a operação
Terem a situação regularizada em matéria de
reposições no âmbito dos financiamentos dos FEEI
Não terem apresentado a mesma candidatura no
âmbito FEEI
Não deterem, nem terem detido capital numa
percentagem superior a 50% por si ou pelo seu
cônjuge
Não terem salários em atraso
Dispor de contabilidade organizada
Ser empresa certificada pelo IAPMEI
Não ter outras operações aprovadas no +CO3SO sem
estarem encerradas

Obrigações dos beneficiários
▪
▪
▪
▪

▪

Disponibilizar os elementos que lhe forem
solicitados pelas entidades com competências
para a monitorização da operação
Comunicar as alterações ou ocorrências
relevantes que ponham em causa os
pressupostos relativos à aprovação do projeto
Manter a situação regularizada perante a
entidade pagadora do apoio
Manter os postos de trabalho e o nível de
emprego alcançado por via do apoio desde o
início da vigência do contrato e pelo período de
pelo menos 36 meses
Submeter informação dos dados físicos e
financeiros requeridos pelo sistema de
informação sempre que apresente pedidos de
reembolso.

Fonte Aviso Ponto 3 e ponto 6, 17
Regulamentação: Nº alínea c) do n.º 3 do artigo 75.º do RE ISE/ artigo 8.º e 18º da Portaria_52_2020_28fev2020/ artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 159/2014.
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ELEGIBILIDADE TERRITORIAL
O limite geográfico de intervenção correspondente às 26 localidades do FatorC
(ATENÇÃO: não abrange as freguesias por inteiro)

Alcabideche
Alcabideche

São Domingos de
Rana

Abuxarda, Adroana, Alcabideche, Alcoitão, Alvide,
Amoreira, Atibá, Atrozela, Bairro da Cruz Vermelha,
Bicesse, Cabreiro, Carrascal de Alvide e Manique.

São Domingos de Rana
Cascais

Estoril

Parede

Alcabideche

São Domingos de Rana

Abóboda, Cabeço de Mouro, Caparide, Conceição da
Abóboda, Matarraque, Matos Cheirinhos, Outeiro de
Polima, Polima, São Domingos de Rana, Talaíde, Tires,
Trajouce e Zambujal.

Fonte Aviso: ponto 4
Regulamentação: n.º 2 do artigo 71.º do RE ISE/Artigo 4.º Âmbito territorial da Portaria_52_2020_28fev2020
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ELEGIBILIDADE SETORIAL
ÂMBITO SETORIAL
Todas as atividades económicas EXCETO:
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, publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) de 7 de junho de 2016 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: i) Financeiras e de seguros ii) Defesa, iii) Lotarias e
outros jogos de aposta;
f)

Projetos que incluam investimentos decorrentes do cumprimento de obrigações previstas em contratos de concessão
ou associação com o Estado (Administração Central ou Local).

Fonte Aviso ponto 5
Regulamentação: artigo 5.º da Portaria_52_2020_28fev2020
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ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES
Síntese dos critérios de elegibilidade das Operações
As operações devem:
❖ Estar enquadradas no eixos prioritários e prioridades de investimento e de acordo com as disposições legais aplicáveis;

❖ Conduzirem à criação líquida de emprego, nos termos definidos na alínea b) do artigo 2.º REISE;
❖ Estarem em conformidade com as normas legais e regulamentares nacionais e europeias aplicáveis;
❖ Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura, respeitando condições e
prazos fixados;

❖ Não decorrem do cumprimento de obrigações previstas em contratos de concessão ou associação com o Estado
(Administração Central ou Local);
❖ O montante global dos apoios FSE a conceder não pode exceder, por empresa, o limite de 200.000,00€ num período
de três anos (auxílio de minimis).

Fonte Aviso ponto 7,e 9
Regulamentação: artigo 3.º do RE ISE/Artigo 9.º Critérios de elegibilidade das operações da Portaria_52_2020_28fev2020
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CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO
CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO
Quando há AUMENTO do número de
trabalhadores diretamente empregados na
empresa, no final do projeto

Nº PT
criados

Nº de trabalhadores no mês
de conclusão da operação

Média do número de
trabalhadores nos 12 meses
anteriores à submissão da
Candidatura

Regulamentação: artigo 3.º do RE ISE/Artigo 9.º Critérios de elegibilidade das operações da Portaria_52_2020_28fev2020
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ELEGIBILIDADE TEMPORAL
Limites máximos

❑ Início do projeto: criação do
1º Posto de trabalho

Duração
Máxima apoio:
30 meses

NOTA: os beneficiários das operações devem iniciar as operações no
prazo máximo de 90 dias úteis a contar da data prevista para o início
da sua realização ou da data de conhecimento da decisão de
aprovação, quando esta for posterior

❑ Conclusão do projeto: último dia do
período de apoio, nos termos do
cronograma aprovado.

A apresentação das
despesas e respetivo

pagamento deverá
ocorrer até 31.12.2023

ponto 8
Regulamentação: artigo 10.º da Portaria_52_2020_28fev2020/ n.º 2 do artigo 65.º do Regulamento UE 1303/2013 e do artigo 15.º do Decreto-Lei 159/2014/ artigo 12.º -A do REISE
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ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS
Despesas
Custos diretos

Natureza das Despesas
Efetivamente incorridos e pagos, com os postos de trabalho criados (encargos com remunerações de base, acrescidas das respetivas
despesas contributivas a cargo da entidade empregadora), num período máximo de 30 meses.
Para 2 postos de trabalho criados, remunera-se até ao montante equivalente a 2 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS) por posto
de trabalho, por cada mês de apoio.

Remunerações
base mensais

Ao apoio acima referido acrescem 0,5 IAS, quando estejam em causa uma “nova empresa”, um “investidor da diáspora” ou a criação
de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, a que se refere a alínea b.3 do ponto 2.2 do Aviso.
a)

Requisitos de
elegibilidade da
despesa

b)

A criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos beneficiários, a
remuneração base não poderá ser inferior a 1 IAS;
Apenas são elegíveis despesas relativas à criação de postos de trabalho para trabalhadores por conta de outrem:
•
i. com contrato de trabalho sem termo celebrado após a apresentação da candidatura
•
ii. que, nos 12 meses anteriores à data da candidatura, não tenham sido sócios gerentes ou tenham tido um vínculo de
trabalho com a empresa beneficiária.

Fonte Aviso: ponto 10
Fonte Regulamentação: artigo 6º /13º da Portaria_52_2020_28fev2020

www.fatorc.pt

13

REGRAS E LIMITES MÁXIMOS DO APOIO (COM E SEM MAJORAÇÃO)
SEM MAJORAÇÃO

As empresas podem receber um apoio que abrange o valor do salário, encargos com
a Segurança Social a cargo do empregador (TSU) e um incentivo adicional de 40%
para custos associados à criação do posto de trabalho. Ou seja:
▪

Salário Base (até ao valor de 2 IAS)

▪

TSU – 23,75%

▪

Incentivo de 40%

Os PT criados recebem um apoio até 1.520,48€.

COM MAJORAÇÃO

Estes montantes são alvo de uma majoração (+0,5 IAS) quando:
▪

são novas empresas (até 5 anos)

▪

São investimentos feitos pela diáspora

▪

a entidade beneficiária contratar desempregados inscritos no IEFP que se sejam,
por exemplo, membros de famílias monoparentais, pessoas com deficiência,
refugiados, pessoas sem abrigo, vítimas de violência doméstica ou beneficiários
do Rendimento Social de Inserção, etc. (ver b.3, nº2.2, art. 2º”)

Os PT criados recebem um apoio até 1.900,60€.

ponto 9, 10
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REGRAS E LIMITES DO APOIO
Máximo: criação de 2 Postos de Trabalho

+

Despesas Contributivas (TSU)

SEM MAJORAÇÃO

Remuneração Base Mensal

Apoios por PT a Criar:

COM MAJORAÇÃO

Despesas Elegíveis por PT:

Máximo: duração 30 meses

Total Apoio

23,75%

40%
Sobre custos:
Remun. + TSU

208,43€

434,42€

1.520,48€

Majoração*

TSU

Total Apoio

0,5 IAS

23,75%

40%
Sobre custos:
Remun. + TSU

219,41€

260,54€

543,03€

1.900,60€

Até 2 IAS

TSU

IAS= 438,81€ (ano 2020)

877,62€

Até 2 IAS
IAS= 438,81€
(ano 2020)
877,62€

1 Mês

Máximo Total
Apoio
30 Meses

1 Mês

45,614,30€

Máximo Total
Apoio
30 Meses
57.017,08€

Apoio = [(Rem. Mensal + Seg. Social) + 40% (Rem. Mensal+ Seg. Social)] x 30 meses
*Existe MAJORAÇÃO 0,5 IAS quando se verifica:
a) Nova Empresa - Empresa cujo inicio de atividade tenha ocorrido há menos 5 anos
b) Um Investidor da Diáspora - Investidor em território nacional com origem nas comunidades portuguesas ou luso-descendentes
c) Criação de PT de pessoas desempregadas, de acordo com a alínea b.3 do ponto 2.2 do Aviso de candidatura
ponto 9, 10
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PAGAMENTOS
O pagamento do apoio é realizado da seguinte forma:
Adiantamento – 15% do valor
aprovado por ano civil
(logo que a operação se inicia)

15%

Saldo Final – data limite para
apresentação do saldo final é de 45 dias
úteis após a conclusão da operação

Até
85%

100%

Reembolsos com o mínimo de 3 meses do valor de despesa efetuada e paga, acrescida
do correspondente a 40%, até 85% do valor.

Submeter informação dos dados físicos e financeiros requeridos pelo sistema de informação sempre que
apresente pedidos de reembolso
www.fatorc.pt
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INDICADORES DE REALIZAÇÃO E RESULTADO
Indicador realização

❖ Nº Postos de trabalho criados = até 2 PT

Indicador resultado
❖ Postos de trabalho criados que se mantêm 6 meses após
o fim do apoio

30
meses

Apoio aos 2 PT até 30 meses

+6
meses

Manter os PT por + 6
meses após apoio

Fonte Aviso ponto 18
Fonte Regulamentação: artigo 19.º da Portaria_52_2020_28fev2020
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RESUMO DAS ELEGIBILIDADES
Tópicos

Descrição

Entidades Beneficiárias

Micro, Pequenas e Médias empresas

Nº PT por candidatura

1 OU 2 PT

Duração das operações (apoio PT)

Até 30 meses

Manutenção PT

Manutenção dos PT criados pelo menos 36 meses

Indicador resultado

Cada PT deve manter-se obrigatoriamente por 6 meses (após o fim do apoio financeiro)

Criação líquida emprego

Aumento do número total de trabalhadores diretamente empregados na empresa

Remunerações base mensais

▪ 2 IAS / PT/mês
▪ Majoração de 0,5 IAS* nas seguintes situações:
•
Empresa cujo inicio de atividade tenha ocorrido há menos 5 anos
•
Investidor da diáspora (Investidor em território nacional com origem nas comunidades portuguesas ou luso-descendentes)
•
Criação de postos de trabalho em situações definidas na alínea b3) do ponto 2.2. do Aviso

Forma de apoio

▪ Comparticipação total dos custos diretos com os postos de trabalho criados (estão excluídos do apoio os subsídios de férias e de Natal)
+
▪ Taxa fixa de 40% sobre os custos diretos para financiar outros custos associados à criação de PT não justificados (subsídios natal, férias,
alimentação, seguro acidentes de trabalho, computador, secretária, etc.)

Financiamento de projetos

▪
▪

Nº Limite candidaturas

▪ Cada beneficiário apenas poderá apresentar uma candidatura a este aviso.

Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho
Projetos de investimento para a expansão de micro, pequenas e médias empresas existentes de base local ou para a criação de novas
empresas e pequenos negócios

www.fatorc.pt
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APRESENTAÇÃO CANDIDATURAS
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS + COESO EMPREGO

Aviso LISBOA‐40-2020-44

ACESSO:

www.portugal2020.pt
www.fatorc.pt

Recomenda-se que os beneficiários evitem a submissão no último dia

www.fatorc.pt
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REGULAMENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
NOTA: ESTA SESSÃO DE INFORMAÇÃO NÃO DISPENSA A LEITURA INTEGRAL DE TODA A LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS ASSOCIADOS A
ESTE AVISO

DISPONÍVEIS NO BALCÃO 2020 E WEBSITE FATORC (+ CO3SO)
Regulamentação Nacional
✓
✓

Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de Março, na sua atual redação
Decreto Lei 159/214

Aviso
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Regulamentação Específica

Anexo A - Aviso de candidatura LISBOA‐40-2020-44
Anexo B - Referencial de Mérito do Projeto (Consulta)
Anexo C - Documentos a apresentar com a candidatura
Anexo D - Território de intervenção do GAL FatorC
Anexo E - Modelo de Memória Descritiva
Anexo F - Ficha de verificação do cumprimento da legislação ambiental
em projetos cofinanciados, se aplicável
Anexo G - Simulador de cálculo do valor elegível
A Entregar com a candidatura

✓
✓

Portaria_52_2020_28fev2020
Portaria_128_2020_26mai2020

Outros Documentos
✓
✓
✓
✓

Guia de Informação e Comunicação para Beneficiários Lisboa 2020
Guião Candidaturas + CO3SO Emprego
Guia de apoio à Georreferenciação
FAQs

Documentação de suporte à candidatura

www.fatorc.pt
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WORKSHOP “Como elaborar candidaturas de sucesso ao +CO3SO?”
Próximas Workshop

•

18/09 - 14h30 às 16h30 - Online

Inscreva-se em www.fatorc.pt

www.fatorc.pt
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PROCESSO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS

Abertura/
Encerramento
Candidaturas

10 dias úteis
04/01/2021

60 dias úteis
17/12/2020

Análise de Candidaturas
(Admissibilidade, Técnica,
Financeira)
Pedido de
Esclarecimentos

40 dias úteis
01/03/2021

5 dias úteis
08/03/2021

30 dias úteis
20/04/2021

Decisão

Até 21 Setembro

Notificação
Audiência
Prévia

Reapreciação da
Decisão

Notificação
Decisão final
Termo
Aceitação
Fonte Aviso ponto 12 e 15
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CONTACTOS

Joana Mendonça | Cristina Duarte | Filipa Fernandes | João Galveia
Email / Skype : fatorc@fatorc.pt
Tlm: 914 175 790

www.fatorc.pt / Facebook FatorC

www.fatorc.pt
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Obrigado!
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