


CONTACTOS  

Telef: 232.421.215  

Fax: 232.426.682 

Email:  addlap@mail.telepac.pt 

Endereço: ADDLAP - Rua dos Loureiros, nº 16 – r/c - 3500-148 VISEU 

Website: www.addlap.pt 

Território de Intervenção  

O território de intervenção do GAL ADDLAP compreende os concelhos de: Vouzela; Viseu (freguesias de: 
Abraveses, Bodiosa, Calde, Campo, Cavernães, Côta, Fragosela, Lordosa, Mundão, Orgens, Povolide, Ri-
bafeita, Santos Evos, S. João de Lourosa, São Pedro France, Silgueiros, União das freguesias de Boa Al-
deia, Farminhão e Torredeita, União das freguesias de Barreiros e Cepões, União das freguesias de Couto 
de Baixo e Couto de Cima, União das freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá, União das freguesias de Repeses 
e S. Salvador e União das freguesias de S. Cipriano e Vil de Soito); São Pedro do Sul (freguesias de: Bordo-
nhos, Figueiredo de Alva, Pindelo dos Milagres, Pinho, São Félix, Serrazes, Valadares, Vila Maior e União 
das freguesias de S. Pedro do Sul, Várzea e Baiões); Oliveira de Frades e Vila Nova de Paiva. 

 

Sistema de Incentivos ao  

Empreendedorismo e ao Emprego 
(Portaria nº 105/2017, de 10 de março) 

DLBC RURAL 2014/2020 

SI2E 



 

TIPOLOGIAS 

- 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. 

 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

- Micro ou pequenas empresas, na aceção das alíneas e) e h) do artigo 2º da porta-
ria nº105/2017, certificadas eletronicamente pelo IAPMEI. 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES 

 

Devem entre outros requisitos definidos no artigo9º da portaria nº105/2017: 

- Estar enquadradas, tendo em conta as tipologias previstas em sede de regulamen-
to, nos eixos prioritários e nas correspondentes prioridades de investimento dos 
Programas Operacionais a que se candidatam, bem como na Estratégias Local de 
Desenvolvimento do GAL-ADDLAP; 

 - Estar enquadradas num projeto de criação, expansão ou modernização de em-
presa que contribua para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços 
do território ou da empresa, tendo em consideração as especificidades do território 
e a dimensão da empresa e do investimento; 

 Conduzir à criação líquida de emprego. 

 

 

CAE ELEGÍVEIS 

 

São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção 
das que integrem: 

O setor da pesca e da aquicultura;  

O setor da produção agrícola primária e florestas;  

O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do 
Anexo I do Tratado de Funcionamento, da União Europeia e transformação e co-
mercialização de produtos florestais;  

Os projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos do 
Acordo de Parceria; 

Os projetos que incidam nas seguintes atividades previstas na CAE — Rev.3: 

i) Financeiras e de seguros — divisões 64 a 66 da secção K; 

ii) Defesa — subclasse 25402, da classe 2540, do grupo 254, da divisão 25, da 
secção C; subclasse 30400, da classe 3040, do grupo 304, da divisão 30 da 
secção C; subclasse 84220, da classe 8422, do grupo 842, da divisão 84 da 
secção O; 

iii) Lotarias e outros jogos de aposta — divisão 92 da secção R. 

  

  

 

NATUREZA DO FINANCIAMENTO 

 

O projeto pode beneficiar das duas componentes (FEDER ou FSE), ou apenas de uma 
delas (em princípio FSE), consoante a opção efetuada pelo promotor na apresentação 
da candidatura.  

  

  



 

Componente FEDER - Investimento 

 

Limite dos Investimentos: 

Até 100 mil euros - Intervenções GAL; 

Superior a 100 mil e até 235 mil euros, nas Intervenções CIM/AM. 

Níveis de apoio 

-40% baixa densidade (Concelho de Vouzela, São Pedro do Sul, Oliveira 
de Frades, Vila Nova de Paiva, e Viseu: Calde, Cavernães, Cota, Ribafeita, São 
Pedro de France, União das Freguesias de Barreiros e Cepões) 

-30% nos restantes 

-Majorações até um máximo de 20 pontos para: tipologia criação de 
micro empresa ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas 
criadas < 5anos e projetos enquadrados em prioridades especialmente rele-
vantes para os territórios em causa. 

À referida taxa base acrescem as seguintes majorações, até um máximo de 20 pontos 
percentuais (pp): 

a) Projetos da tipologia prevista na alínea a) do artigo 6.º do SI2E: 10% pp; 

b) Projetos enquadrados nas prioridades relevantes para os territórios abran-
gidos neste AAC, nos seguintes termos: 

Prioridade A: 10% pp, para os projetos integrados nos Planos de Ação Estra-
tégicos de Eficiência Coletiva – PROVERE, nos Planos Estratégicos de Desen-
volvimento Urbanos - PEDU ou em Áreas de Reabilitação Urbana – ARU; 

Prioridade B: 20% pp, para os projetos que incidam: 

- Turismo e animação turística; 

- Artesanato; 

- Agroindústria (2ª transformação no caso dos produtos alimentares constan-
tes do Anexo I do TFUE); 

 - Comércio a retalho de produtos agrícolas constantes do Anexo I do TFUE; 

- Indústria e Serviços que visem:  

-Modernização tecnológica e eficiência energética  

-Inovação ao nível do produto, do processo ou do marketing  

 

 

 

 

 
 

Despesas Elegíveis 

- Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte; 

- Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário 
ao seu funcionamento;- 

 Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa; 

- Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções; 

- Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas 
eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de «software as a service», 
criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou 
catalogação em diretórios ou motores de busca; 

- Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do  

projeto; 

- Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade em que 
seja imprescindível à execução da operação, sujeito a limitações em matéria de pro-
porção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas; 

- Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e 
de engenharia essenciais ao projeto de investimento sujeitos a limitações em maté-
ria de proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candida-
turas; 

- Obras de remodelação ou adaptação, desde que contratadas a terceiros não relaci-
onados com o adquirente beneficiário dos apoios, indispensáveis à concretização do 
investimento sujeitas a limitações em matéria de proporção do investimento total a 
definir nos avisos de abertura de candidaturas; 

 

- Participação em feiras e exposição no estrangeiro sujeitas a limitações em matéria 
de proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas: 

 -  Custos com o arrendamento de espaço; com a construção e funciona-
mento do stand, de acordo o definido nas subalíneas i), ii) e iii) da alínea j) no núme-
ro 1 do artigo 10º da portaria nº105/2017 

 

 



 

 
Componente Fse – emprego 

 

Despesas Elegíveis 

São elegíveis as despesas com remunerações de postos de trabalho criados, nas 
seguintes situações: 

 

- Criação do próprio emprego; 

 

- Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 me-
ses no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), incluindo 
desempregados de longa e muito longa duração; 

 

- 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. 

 

 

Limites dos Apoios FSE 

 

IAS 421,32€ - Portaria nº4/2017 

*3 x IAS = 3 x 421,32€= 1.263,96€ 

**9 x IAS = 9 x 421,32€= 3. 791,88 

Obrigações: 

Contratos sem termo – Manter os postos de trabalho e a criação líquida de 
postos de trabalho, desde o início da vigência e pelo período de 24 meses. 

Contrato de trabalho a termo – Manter os postos de trabalho desde o início da 
vigência e pelo período de duração do mesmo (mínimo 12 meses). 

 


