DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DE CANDIDATURA
SISTEMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO
Em caso de dúvidas/esclarecimentos, não hesite em contatar-nos:
Alípio Oliveira (Dr.) – alipio.oliveira@fortis.pt
Teresa Costa (Dr.ª) – teresa.costa@fortis.pt

Principais Documentos Necessários
✓ Disponibilizar a senha de acesso para preenchimento e submissão de formulário de
candidatura - Registo e autenticação no Balcão 2020;
✓ Cartão de pessoa coletiva ou fotocópia do cartão de empresário em nome individual;
✓ Certidão Permanente da empresa;
✓ Declaração de início de atividade/alterações ou Declaração Anual ou outro documento
comprovativo, com opção de contabilidade organizada;
✓ Certificação de PME + Relatório certificação (caso seja aplicável);
✓ Documento comprovativo da situação tributária e contributiva regularizada da empresa
perante as Finanças Públicas e a Segurança Social e/ou autorização dada ao IAPMEI/AICEP
para consulta on-line da respetiva situação;
✓ Documento comprovativo do licenciamento para o exercício da atividade (Licenciamento
industrial, Cadastro Comercial, licenças específicas, alvarás,…) ou comprovativo de que o
processo está em andamento;
✓ IES (Informação Empresarial Simplificada) com todos os Anexos e Relatórios de Contas,
referente ao ano pré-projeto (2017), bem como aos dois anos anteriores (2015 e 2016);
✓ Fecho de contas de 2018;
✓ Balancete mais recente (disponível) de 2018, discriminado por subcontas (caso esteja já
disponível);
✓ Compras históricas (2015 e 2016) discriminadas por países, em valor e quantidade (se
disponível/aplicável);
✓ Vendas históricas (2015 e 2016) discriminadas por países e famílias (produto/ mercadoria/
serviço), em valor e quantidade (se disponível/aplicável);
✓ Vendas por cliente exportador e faturação - vendas indiretas (caso seja aplicável);
✓ Relatório Único enviado ao MSTT (o mais recente);
✓ Folhas de pagamento à Segurança Social de Dezembro de 2017 e 2018;
✓ Nº de Postos de Trabalho a criar com o investimento;
✓ Faturas pró-forma e/ou orçamentos que em sede de análise comprovem a intenção de
investimento e constem no mapa de Investimentos do formulário de candidatura;
✓ Listagem de investimentos;
✓ Preenchimento de quadros necessários para formulário (ver anexo xls);
✓ Curriculum Vitae dos responsáveis do projeto;
✓ Outros elementos
candidatura;
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Notas
- Condição de acesso: ter situação económico-financeira equilibrada (Autonomia Financeira ≥ a 15%) ou balanço
intercalar efetuado até à data de candidatura.
No ponto das faturas pró-forma e/ou orçamentos, ter em atenção o seguinte:
- Caso ainda não disponham de orçamentos/faturas proforma, indicar um valor estimado.
Informação retirada da legislação Portaria nº 57-A/2015. Não dispensa a consulta da legislação.
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