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O que é 

• O SI2E é um instrumento destinado a apoiar 
pequenos investimentos empresariais de âmbito 
local  

 
• Prevê a aplicação de fundos da União Europeia 

para:  
  criação, modernização e expansão de micro e       
  pequenas empresas 

 
• Valoriza o investimento em territórios de baixa 

densidade 
 



Terras de Trás-os-Montes  
        
 
 
 
 
 
 
 

        Corane – Grupo de Ação Local  
         
      Desteque – Grupo de Ação Local  
 
      Douro Superior  - Grupo de Ação Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimentos até 100 mil euros  
áreas de intervenção dos GAL’s  
 
 

Investimentos entre 100 e 235 mil euros 
área de intervenção da CIM-TTM 
 

Âmbito Territorial 



Destinatários  

• Qualquer entidade que, independentemente 
da sua forma jurídica, exerce uma atividade 
económica, através da oferta em concorrência 
de bens ou serviços no mercado, 
nomeadamente: 

• 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 



Tipologias de Operação 

• São passíveis de financiamento do SI2E 
as seguintes tipologias de operação: 

 

 a)  Criação de micro e pequenas empresas ou 

            Expansão ou modernização de micro e 
pequenas empresas criadas há menos de 5 anos. 

 b) Expansão ou modernização de micro e 
pequenas empresas criadas há mais de 5 anos. 

 



Âmbito Setorial  

• São elegíveis as operações inseridas em todas 
as atividades económicas, com a excepção 
das que integram: 

a) O setor das pescas 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 



Âmbito Setorial  

• d) os projetos de diversificação de atividades nas 
explorações agrícolas nos termos do acordo de parceria  

• e) Os projetos que incidam nas presentes atividades 
inseridas na CAE – Rev.3: 
–  i) Financeiras e Seguros (Divisão 64 a 66 da secção K); 

– ii) Defesa  

– iii) Lotarias e outros jogos de aposta (Divisão 92 da Secção R) 

• Não são elegíveis os projetos que incluam 
investimentos decorrentes de obrigações 
previstas em contratos de concessão com o 
Estado (Administração Central ou Local) 

 

 



Critérios de Elegibilidade  
do Beneficiário  
  

• Estar legalmente constituído; 

 

• Ser micro ou pequena empresa certificada pelo IAPMEI; 

 

• Ter a situação tributária e contributiva regularizada; 

 

• Enquadrar-se num projeto de criação, expansão ou 
modernização; 

 

• Contribuir para a criação líquida de emprego.  

 

 



Critérios de Elegibilidade  
do Beneficiário 
 
• Poder legalmente desenvolver as atividades no território abrangido 

pela CIM-TTM; 
 
• Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da candidatura, os 

meios técnicos, físicos, financeiros e humanos necessários ao 
desenvolvimento da operação; 
 

• Não ter salários em atraso; 
 
• Não ter operações aprovadas no âmbito do SI2E ao abrigo do 

mesmo fundo, que não se encontrem encerradas; 
 

• Situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos 
financiamentos dos FEEI. 

 
 



Apoios 

FEDER 

•  Investimentos até 235 mil euros 
 

•  Subsídios a fundo perdido entre 40% e 50% 
do investimento.  

– Majoração de 5% para criação ou expansão de 
empresas criadas há menos de 5 anos; 

– Majoração de 5% para projetos enquadrados nas 
estratégias territoriais (PROVERE, PARU, PAICD, EIDT) 



Apoios  

FSE 
 

• Criação do próprio emprego 
 

• Criação postos de trabalho 
• Apoios até 15 meses por posto de trabalho criado  
- 9 meses para contratos de trabalho sem termo ou próprio emprego 

- 3 meses para contratos de trabalho a termo 

- Majoração de 2,5 até ao máximo de 6 meses se: localizado em baixa 
densidade;  criação ou empresas criadas há menos de 5 anos; trabalhadores 
do género subrepresentado. 

 

 



Apoios  

ENTIDADE FEDER FSE 

CIM-TTM 1.550.000 Euros 5.200.000 Euros 

CORANE 520.000 Euros 980.000 Euros 

DESTEQUE 510.000 Euros 940.000 Euros 



Prazos 

Fase 1 Fase 2 

CIM-TTM 15.09.2017 | 17h59m59s 15.12.2017 | 17h59m59s 

CORANE 18.08.2017 | 17h59m59s 15.12.2017 | 17h59m59s 

DESTEQUE 18.08.2017 | 17h59m59s 15.12.2017 | 17h59m59s 

DOURO SUPERIOR Aguarda Publicação de Aviso Aguarda Publicação de Aviso 



Como Concorrer  

• Para concorrer ao SI2E, deverá aceder ao 
Balcão 2020 em 
https://balcao.portugal2020.pt  

 

• Previamente, as entidades promotoras devem 
efetuar o registo e autenticação no Balcão 
2020.  

https://balcao.portugal2020.pt/
https://balcao.portugal2020.pt/


Contactos  

            

 

           Rua Visconde da Bouça                                                                 Rua Padre António Vieira, 

           Apartado 238                                                                                   Edíficio GAT Apart n.º 1015 

           5300-318 Bragança                                                                         5301-907 Bragança 

           273 327 680                                                                                     (351) 273332925 | (351) 927960492 

           geral@cim-ttm.pt                                                                             terrafria@corane.pt 

 

 

 

 

           Rua Dr. Jorge Pires, Nº5 - 1º andar                                          Av. Combatentes da Grande Guerra,  

           5370-430 Mirandela                                                                   Edifício GAT  

          (351) 278 201 470                                                                        5160-217 Torre de Moncorvo 

           geral@desteque.pt                                                                      (351) 279 200 730 

                                                                                                                    geral@dourosuperior.pt  
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