
Enquadramento regulamentar

- Portaria n.º 52/2020 de 28 de fevereiro

- Portaria n.º 128/2020 de 26 de maio

Candidatura*

Fase I – até 15 de setembro de 2020

Fase II – até 30 de setembro de 2020

*Sob consulta no GAL geograficamente aplicável

Objetivos

Apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo empreendedorismo social, financiando a

criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes, especialmente nos territórios do

interior.

Modalidades

+ CO3SO Emprego Interior (territórios de baixa densidade)

+ CO3SO Emprego Empreendedorismo Social (todos os territórios)

+ CO3SO Emprego Urbano (zonas urbanas)

Âmbito Setorial

São elegíveis, nos termos do artigo 5.º do +CO3SO, as operações inseridas em todas as

atividades económicas, com exceção das que integrem:

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;
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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 — divisões 64 a 66 da secção K;

ii) Defesa — subclasses 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.

Área de aplicação

Diversos Territórios das Regiões Norte, Centro e Algarve. Confirme junto das entidades

gestoras da sua região: GAL e CIM/AM.

Beneficiários

- Todos os que pretendam criar o próprio emprego ou empresa por desempregados ou

inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho.

- Micro e Pequenas empresas que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão

sobre o financiamento.

- Entidades da economia social previstas no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio

(IPSS, Cooperativas, associações mutualistas, etc.)

Critérios de elegibilidade dos Beneficiários

1 — Constituem critérios de elegibilidade dos beneficiários os seguintes:

a) Estarem legalmente constituídos;

b) Terem a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social, a

verificar até ao momento da assinatura do termo de aceitação;

c) Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo POR e pela

tipologia das operações e investimentos a que se candidatam;

d) Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos,

físicos, financeiros e humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
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e) Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos

dos FEEI;

f) Não terem apresentado a mesma candidatura no âmbito FEEI, relativamente à qual ainda

esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de

financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada

desistência;

g) Não deterem, nem terem detido capital numa percentagem superior a 50 %, por si ou pelo

seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes

até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos

cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no

âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus;

h) Não terem salários em atraso;

i) Serem PME que possuam certificação eletrónica passada pelo IAPMEI, até à decisão sobre

o financiamento, para as alíneas a) e b) do artigo 7.º; e
j) Não terem operações aprovadas no âmbito da modalidade do + CO3SO Emprego a que

se candidatam, que não se encontrem encerradas.

2 — Os beneficiários que se encontrem impedidos ou com acesso condicionado nos termos

do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, só

podem aceder aos presentes apoios nas condições aí previstas. 

Tipologias das operações

São passíveis de financiamento do + CO3SO Emprego as tipologias de operações que

conduzirem à criação líquida de emprego através dos seguintes postos de trabalho:

- Todos os que pretendam criar a sua própria empresa e emprego (situação de

desempregado);

- Desempregados inscritos há pelo menos 6 meses no IEFP;

- Desempregados, com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a

45 anos, inscritos há pelo menos 2 meses no IEFP;

- Desempregados, independentemente do tempo de inscrição no IEFP, quando se trate de

pessoas com condições especiais como: serem beneficiários do rendimento social de
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inserção; serem vítimas de violência doméstica; refugiados; pessoas em situação de sem

abrigo; vitimas de tráfico de seres humanos, os investidores da diáspora, entre outros;

- Inativos ou desempregados com qualificação de nível 5, 6, 7 ou 8, residentes em territórios

não classificados como sendo do interior para a modalidade do +CO3SO interior;

- Pessoas que não tenham registo na Seg. Social nos 6 meses anteriores à contratação.

Elegibilidade das operações

As operações deverão respeitar as seguintes disposições:

- Estarem enquadradas nos eixos prioritários e nas correspondentes prioridades de

investimento dos POR a que se candidatam, tendo em conta a tipologia prevista em sede de

regulamento bem como a Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL;

- Conduzirem à criação líquida de emprego;

- Estarem em conformidade com as normas legais e regulamentares nacionais e europeias,

que lhes forem aplicáveis;

- Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do processo de candidatura.

- Não decorrem do cumprimento de obrigações previstas em contratos de concessão ou

associação com o Estado (Administração Central ou Local).

Duração das operações

As operações têm uma duração máxima de 36 meses contada a partir da criação do

primeiro posto de trabalho, podendo ser definida duração inferior em aviso de abertura de

candidaturas.

Despesas Elegíveis, limites máximos e majorações

1 — No caso da modalidade do + CO3SO Emprego Interior são elegíveis enquanto custos

diretos com os postos de trabalho criados os encargos com remunerações acrescidas das

respetivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora, num período máximo

de 36 meses, observando os limites máximos previstos nas alíneas seguintes:

a) Para os três primeiros postos de trabalho criados, até ao montante equivalente a 2,5

vezes o Indexante de Apoio Social (IAS), por cada mês de apoio;
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b) Entre o quarto e o sexto posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 2 vezes

o IAS por posto de trabalho, por cada mês de apoio;

c) A partir do sétimo posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 1,5 vezes o IAS

por posto de trabalho, por cada mês de apoio.

2 — No caso das modalidades do + CO3SO Emprego Urbano são elegíveis enquanto custos

diretos com os postos de trabalho criados os encargos com remunerações acrescidas das

respetivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora, num período máximo

de 36 meses, observando os limites máximos previstos nas alíneas seguintes:

a) Para os três primeiros postos de trabalho criados, até ao montante equivalente a 2 vezes

o IAS, por cada mês de apoio;

b) Entre o quarto e o sexto posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 1,5

vezes o IAS por posto de trabalho, por cada mês de apoio;

c) A partir do sétimo posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 1 vez o IAS por

posto de trabalho, por cada mês de apoio.

3 — No caso da modalidade + CO3SO Emprego Empreendedorismo Social são elegíveis

enquanto custos diretos com os postos de trabalho criados os encargos com remunerações

acrescidas das respetivas despesas contributivas a cargo da entidade empregadora, num

período máximo de 36 meses, observando os limites máximos previstos nas alíneas seguintes:

a) Para os três primeiros postos de trabalho criados, até ao montante equivalente a 3 vezes

o IAS, por cada mês de apoio;

b) Entre o quarto e o sexto posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 2,5

vezes o IAS por posto de trabalho, por cada mês de apoio;

c) A partir do sétimo posto de trabalho criado, até ao montante equivalente a 2 vezes o IAS

por posto de trabalho, por cada mês de apoio.

4 — Nas modalidades previstas nos n.os 1 e 2 nas situações que se enquadrem na alínea h)

do artigo 2.º ou na alínea d) do artigo 6.º, acresce 0,5 IAS aos apoios aí previstos.
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Incentivos

Os apoios a conceder no âmbito do + CO3SO Emprego são financiados pelo FSE, revestindo

a forma de subvenção não reembolsável, através de:

a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, incluindo

remunerações e despesas contributivas de acordo com os critérios detalhados no artigo 13.º;
b) Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros

custos associados à criação de postos de trabalho.
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