Nota Informativa
Objetivo:Apoios
poios à criação de emprego e ao empreendedorismo,
incluindo empreendedorismo social.
Duração das Operações: Máximo de 36 meses após a criação do 1º
posto de trabalho.
Tipologias das Operações:
+CO3SO EMPREGO | Interior
+CO3SO EMPREGO | Urbano
+CO3SO EMPREGO | Empreendedorismo Social
Apoio ao Emprego:Valores máximos entre 35.000€ a 80.000€ por posto
de trabalho,, para um período máximo de 36 meses.
Prémio de investimento: 40%
&
Âmbito +CO3SO EMPREGO | Interior &Urbano:
Criação ou expansão de Micro e Pequenas Empresas envolvendo um
projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho.
trabalho
São suscetíveis de apoio no âmbito destes
deste Avisos de Abertura de
Concurso da modalidade “+CO3SO EMPREGO | Urbano&
Urbano Interior”
projetos de criação de emprego que decorram de um plano de
investimento a concretizar, consubstanciados numa das seguintes
tipologias:
a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por
desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado
de trabalho;
b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e
microempresas existentes de base local ou para a criação de
novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área
da valorização e exploração de recursos endógenos, do
artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento
de empresas em viveiros de empresas.
Âmbito +CO3SO EMPREGO |Empreendedorismo Social:
Concretização
oncretização de projetos de empreendedorismo social, envolvendo um
projeto de índole económico-social
social e a criação líquida de postos
p
de
trabalho.
Nos termos conjugados do previsto no REISE e no Regulamento + CO3SO
Emprego para esta tipologia de operações são suscetíveis de apoio no
âmbito deste Aviso de Abertura de Concurso
oncurso da modalidade “+CO3SO
EMPREGO | Empreendedorismo Social” projetos de criação de emprego
que decorram de um projeto de empreendedorismo social a concretizar.

NOTA: Para mais informações e enquadramento da sua candidatura,
candidatura
deverá entrar em contacto com a Associação VICENTINA.
VICENTI

+CO3SO
EMPREGO
SISTEMA DE APOIO
AO EMPREGO E AO
EMPREENDEDORISM
EENDEDORISMO
São elegíveis, nos termos do artigo
5ºdo +CO3SO, 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;
→ Os projetos de diversificação de
atividades nas explorações
agrícolas;
→ Os projetos que
qu incidam nas
seguintes atividades previstas
na CAE:
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
301, 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.

Sites Úteis:
- https://www.galadererural.org/adere-2020
https://www.galadererural.org/adere
- https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
-https://algarve2020.eu/info/avisos
Documentos Apoio à Candidatura:

+CO3SO
EMPREGO
SISTEMA DE APOIO
AO EMPREGO E AO
EMRPEENDEDORISMO

- Portaria 52/2020, 28 de fevereiro.
-Aviso NºALG-40-2020-36 +CO3SO EMPREGO INTERIOR (Anexos A-H)
A

Território Elegível:

-Aviso NºALG-40-2020-35 +CO3SO EMPREGO URBANO (Anexos A-H)
A
-Aviso Nº 40-2020-37 +CO3SO EMPREGO Empreendedorismo social
(Anexos A-H)
Contactos úteis:

+CO3SO EMPREGO | Interior
→ Aljezur, Monchique e
Vila do Bispo (Todas as
freguesias);

Contacto Telefónico: 282 680 120
- Artur Mourinho: artur.mourinho@vicentina.org
- Carlos Albano: carlos.albano@vicentina.org
- Associação Vicentina- Geral: vicentina@vicentina.org

+CO3SO EMPREGO | Urbano
→ União de Freguesias de
Bensafrim Barão de S.
João;
→ União de Freguesias de
Algoz e Tunes;
→ Silves;
→ Mexilhoeira Grande;

NOTA:O +CO3SO EMPREGO |
Empreendedorismo social abrange todo o
território supramencionado.
supramencionado

Território de Intervenção

