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SES DA 1ª CONVOCA
C
ATÓRIA
BLOCO 1: BAS

1 Qual o prazo
1.
p
prev
visto de re
esolução da 1ª Convo
vocatória?
Conforme estabeleccido nas Basses da 1ª Convocatória
C
a "prevê-se
e que a adoç
oção e

notificaçã
ção destas resoluções será efetu
uada em ou
utubro de
e 2016, o mais
tardar. Dependend
do do avançço do proce
esso de inst
strução, o Co
Comité de Gestão
G
poderá tomar
t
a deccisão sobre as candidatturas em dif
iferentes fasses tempora
ais".
2 Existe um núme
2.
ero máxim
mo de ca
andidatura
as em qu
ue um me
esmo
beneficciário pode
e participa
ar?
Não foi estabelecid
do um limite
e quanto ao
o número de
d candidatu
uras em qu
ue um
mesmo beneficiário
b
o pode partiicipar, embo
ora se deva
a considerar a capacid
dade
técnica e finance
eira das enttidades parra participarem como beneficiário
os em
várias ca
andidaturas.

3 Quanta
3.
as candida
aturas é que
q
uma entidade pode aprresentar como
c
Beneficciário Princcipal?
Não foi estabelecid
do um núm
mero máximo de candidaturas qu
ue uma enttidade
pode apresentar na
a qualidade
e de Beneficiário Princcipal (BP), e
embora se deva
considera
ar a capac
cidade téc
cnica da entidade
e
para assumir a elaboraçção e
coordena
ação de várrias candida
aturas.

4 A cand
4.
didatura deve
de
ser obrigatoria
o
amente prreenchida no idiom
ma do
Beneficciário Princcipal?
Não. Ma
as as candidaturas serrão preench
hidas num único idio
oma de enttre os
previstoss no Programa: espanh
hol ou portu
uguês.

5 A convo
5.
ocatória se
erá aberta
a a todos os
o Eixos Prrioritários d
do Progra
ama?
1

Sim. A convocatórria está ab
berta para a apresenttação de candidaturass nos
eixos prrioritários 1, 2, 3 e 4 do Programa, conform
me estabele
ecido no po
onto 2
das Base
es da 1ª Convocatória.

6 Pode-se
6.
e enquadrrar uma ca
andidatura
a em maiss do que u
uma priorid
idade
de inve
estimento?
?
Não, ass candidatu
uras dever--se-ão enquadrar num
ma única prioridade
e de
investim
mento de entre as previstas
p
em
e cada ob
bjetivo tem
mático dos eixos
prioritários do Progrrama, assim
m como resp
ponder ao objetivo
o
e
específico de
d tal
prioridad
de e contrib
buir para os indicadores de prod
dutividade
e, de acordo
o com
o que esstá estabelecido no pon
nto 2 das Ba
ases da 1ª Convocatórria.

7 É possív
7.
ível que um
ma candida
datura com
mpreenda ações
a
que se enquad
drem
em maiis do que um
u eixo prrioritário?
?
Não,

a
as

candida
aturas

enq
quadrar-se-ã
ão

numa

única

p
prioridade
e

de

investim
mento denttro de um dos
d eixos prioritário
os definidoss no Program
ma e,
por conseguinte, devem
d
com
mpreender os tipos de
d ações ffinanciáveiss que
responda
am aos obje
etivos especcíficos previistos dessa única prioridade.

8 Existe um
8.
u número
ro ideal de
e beneficiár
ários na par
arceria de u
um projeto
to?
Não foi definido um
u número
o ideal de beneficiário
os para a parceria de
e um
v
qu
ue depende
erá das ca
aracterística
as da
projeto, dado que é uma variável
candidattura que sejja apresenta
ada. Não obstante, de
ever-se-á co
onsiderar a carga
de trabalho em gesstão e coord
denação de um projeto
o que a govvernação de
e uma
parceria ampla impllica.
o foi estabe
elecido um número máximo
m
de
e beneficiá
ários
De igual modo, não
na parce
eria de um projeto. Nã
ão obstante
e, tal como estabelecid
do nas Base
es da
1ª Convo
ocatória, o projeto devve contar com
c
pelo menos dois b
beneficiárioss, um
de cada Estado ou,, caso partiicipe um ún
nico beneficciário, este deverá serr uma
AECT tra
ansfronteiriçça ou algum
ma das figu
uras jurídica
as previstass no Tratad
do de
Valência ou organ
nismos inte
ernacionais que se ad
dequem ao
os objetivo
os do
Programa.
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9 Um ben
9.
neficiário da
d Adminis
istração Pú
ública com
m sede fora
a das NUT
TS III

elegívei
eis do Prog
ograma, po
oderá parrticipar co
omo benefficiário de
e um
projeto
o?
Sim. Sempre que o beneficiárrio tenha co
ompetências para attuar as NUT
TS III
do territó
ório elegíve
el do Progra
ama, que sã
ão as definiidas no pon
nto 3.1 Alc
cance

territori
rial das Base
ses da preseente convoccatória.
1 Existe um monttante míni
10.
nimo ou máximo
m
pa
ara o orça
amento de
e um

beneficciário ou de um proje
eto?
Não foi estabelecid
do um mon
ntante mínim
mo ou máxximo para o orçamento
o dos
beneficiá
ários nem para
p
o custo
o elegível total do proje
eto.

1 Qual se
11.
erá a taxa
a de cofinan
anciamento
o FEDER?
A perce
entagem máxima
m
de cofinanciiamento FE
EDER fica e
estabelecida
a em
75% do custo elegív
ível dos projjetos. De accordo com o que está estabelecido nas
Bases da
a 1ª Convocatória, o estabelecim
e
ento da taxxa de cofina
anciamento
o será
efetuado
o tendo em
m considerração a na
atureza dos
d
beneficiários e das
atividad
des propo
ostas, de acordo com
c
o qu
ue está esstabelecido nos
Regulam
mentos (UE) Nº 1407/2013 e Nº 651/2014.
Desta fo
orma, a taxxa de cofina
anciamento
o FEDER do
os beneficiiários púb
blicos
ou assim
miláveis a públicos poderá
p
ser de um máx
ximo de 75
5% sempre
e que
as açõess a desenvo
olver no qua
adro do projjeto não se
ejam gerado
oras de ativ
vidade
económica. A taxa de cofinan
nciamento FEDER
F
das entidades
s privadas
s que
m carácter industrial ou comerrcial (emprresas) será
á de um má
áximo
tenham
de 75% se for apliccável o Regu
ulamento (U
UE) Nº 140
07/2013 (au
uxílio de min
nimis)
ou de um
m máximo de
d 50% casso se aplique o Regulam
mento (UE) Nº 651/2014.

1 Existem
12.
m limites financeiro
os quanto
o ao orçam
mento doss beneficiá
iários
para ass diferente
es categoriias de desp
pesa?
Só para a categoria
a de Despe
esas de esscritório e administrrativas (em
m que
se inclue
em todos oss custos ind
diretos), que se estabe
elecem num
ma taxa fix
xa de
15% do
os custos co
om o pessoal direto ele
egíveis do beneficiário
b
, de acordo
o com
a simplifficação de custos aplica
ada pelo Pro
ograma.

1 Existem
13.
m limites para
p
as de
espesas de
e preparaçã
ção da cand
didatura?

3

Não foi estabelecid
do um limite
e orçamental para as despesas
d
de preparaçã
ão da
candidattura, embo
ora estas devam se
er realista
as e ser posteriorm
mente
justificad
das. Estas despesas devem estar
e
prev
vistas no orçamento
o da

Atividad
de 0 – De
espesas de
e preparaç
ção de cadaa um dos b
beneficiárioss que
tencione
e efetuar de
espesas desste tipo. Os beneficiários não têm
m a obrigaçã
ão de
dispor de
e uma parce
ela para despesas de preparação
p
nos seus orrçamentos.

1 As desp
14.
spesas de preparaçã
p
ão estão in
ncluídas na
a Atividad
de 5 - Gesttão e
coorden
nação?
Não, ass despesas de preparração devem
m estar prrevistas no
o orçamentto da

Atividad
de 0 – De
espesas de
e preparaç
ção de cadaa um dos b
beneficiárioss que
tencione
e efetuar de
espesas destte tipo e de
evem ser cla
assificadas d
de acordo com
c
a
sua nattureza nas categoriass de desp
pesa estabe
elecidas. A
As despesa
as de
equipam
mentos não
o são adm
missíveis como
c
desp
pesas de preparação
o da
candidattura.

1 Existe um limite
15.
e para as despesas
de
de contrata
ações exte
ernas?
Não foi estabelecid
do qualque
er limite pa
ara as desp
pesas de ccontratação,, que
serão in
ncluídas na categoria de Despe
esas de serviços
s
e especialistas
externo
os, embora os beneficiiários só po
ossam contrratar as ativvidades que
e não
possam desenvolve
er por si me
esmos, ou cuja
c
execuçção por terrceiros seja mais
transpare
ente e/ou económica
a (veja a Ficha Técn
nica Nº 4 de Norma
as de

Elegibilid
dade POCTE
EP 2014-202
020).
Todas as
a despesass de serviçços e com
m especialistas externo
os devem estar
especificcamente pre
evistas no Formulário de Candida
atura.

1 Existe um limite
16.
e para as despesas
de
em
m infraesttruturas?
Não foii estabeleccido um lim
mite para as despesa
as em Infrraestruturass. As
infraestruturas não
o constitue
em uma categoria
c
d despesa
de
a específica
a do
Program
ma, pelo qu
ue as despesas deriva
adas da su
ua construçção deverão
o ser
imputada
as, de aco
ordo com a sua nattureza, nass categoria
as de desp
pesas
definidass.
Todas ass infraestrutturas devem
m estar esp
pecificamentte prevista
as no Formulário
de Cand
didatura e as despe
esas deriva
adas da sua
s
execuçção devem
m ser
4

classifica
adas de accordo com
m a sua natureza
n
na
as categoriias de desspesa
estabeleccidas.

1 O limiite de 6%
17.
% no orççamento para as despesas de gestã
tão e
coorden
nação tam
mbém afeta
a o Benefic
iciário Prin
ncipal?
Sim, tall como no caso de qualquer
q
um
m dos beneficiários, o orçamentto do
Beneficiá
ário Principa
al também deve respe
eitar o limite percenttual de 6%
% do
seu custto total pre
evisto para a Ativida
ade 5 – Gestão
Ge
e co
oordenaçã
ão do
projeto.

1 Qual o prazo máx
18.
áximo para
a a execuçã
ção das açõ
ões de um projeto?
O prazo
o máximo para a exxecução da
as ações previstas
p
se
erá a data
a de
conclus
são aprova
ada do pro
ojeto. As ações
a
deve
em ser efetuadas e pagas
p
dentro do
d período
o de elegib
bilidade do
o projeto, determinado
d
o pelas data
as de
início e conclusão que sejam
m aprovadass para a operação.
o
O prazo liimite
máximo
o de execuçção dos projjetos será 31/12/201
3
19.
Tendo em consid
deração oss comprom
missos financeiros do
o Programa, o
calendá
ário e o plano
p
financeiro dos projetos serão tido
os em contta no
processo
o de seleção
o das candid
daturas.

1 Quanta
19.
as áreas de
d coopera
ação é qu
ue uma ca
andidatura
a plurirreg
gional
compre
eende?
Uma can
ndidatura se
erá classificada como plurirregion
p
al sempre q
que o território
em que
e se vão desenvolvver as ações de cooperação transfrontteiriça
compree
enda NUTS
S III corre
espondenttes a mais
s de uma
a das área
as de
cooperaçção definida
as no Progra
ama.

2 No PO
20.
OCTEP 201
14-2020, Zamora
Z
se
erá territó
ório elegív
vel na Áre
ea de
Coopera
ração 3 "Ca
astela e Le
eão – Centtro de Porttugal"?
Sim, a NUTS
N
III de
e Zamora é elegível no alcance terrritorial abra
angido pela
a Área
de Coope
eração 3 "C
Castela e Leão – Centro
o de Portugal".

2 A zona
21.
a Centro de Portug
ugal é con
nsiderada como ele
legível na
a sua
totalida
ade?

5

nce territorrial de apliicação do Programa
P
P
POCTEP
201
14-2020 na zona
O alcan
Centro de Portug
gal compreende as se
eguintes NU
UTS III: Be
eiras e Serra da
Estrela, Beira Baixa
a, Viseu Dão-Lafões, Região
R
de Aveiro,
A
Reg
gião de Coim
mbra,
Médio Te
ejo, Região de Leiria e Oeste.

2 É posssível a parrticipação de terceirros ou de uma figu
22.
ura semelh
hante
nas can
ndidaturass?
Não é possível a participação de terceiros na
as candidatturas. Toda
as as
despesass devem ser
s
efetuad
das pelos beneficiário
os, que devem conttribuir
ativamen
nte para a execução do projeto através do desenvvolvimento e da
aplicação
o conjunta (critérios de
e cooperaçã
ão obrigatórrios), assim
m como med
diante
a contrib
buição de pe
essoal em comum
c
ou financiamen
f
nto conjunto
o.
Não está
á prevista a participaçã
ão de assoc
ciados nass candidaturras.

2 Quem é que pre
23.
esta apoio
o aos bene
eficiários para
p
a aprresentação
o das
candida
aturas?
As Unid
dades de Coordenaç
C
ção Nacionais e Regio
onais são o
os interlocu
utores
dos bene
eficiários e,, juntamentte com o Secretariad
S
do Conjuntto (SC), ap
poiam
os benefficiários na apresenta
a
ção das candidaturas..

6

ALIAÇÃO DAS
D
CANDIIDATURAS
S
BLOCO 2: AVA

1 A que é que resp
1.
sponde a condição
c
de
d admisssibilidade "Cumprim
mento
dos crittérios de cooperação
c
ão obrigató
órios: dese
envolvimen
ento conjun
nto e
aplicaçã
ção conjunt
nta"?
As

condições

de
e

admissib
bilidade

sã
ão

estabellecidas

pe
elo

Comité
é

de

Acompan
nhamento no
n quadro de
d cada con
nvocatória. Relativame
ente aos crittérios
de coope
eração obrigatórios, os
o projetos deverão procurar o e
envolvimentto de
todos oss beneficiárrios na concceção e ex
xecução dass atividadess do projetto, de
modo que a conssecução dos objetivoss e indicad
dores seja partilhada pelo
conjunto
o da parceriia. Este dessenvolvimen
nto conjuntto e aplicação conjunta
a não
implicam
m necessariamente qu
ue todos os
o beneficiá
ários devam
m participar em
todas e cada uma
a das ativid
dades do projeto. O cumprimento destes dois
critérios

será

obrigatório

p
para

todoss

os

ben
neficiários

e

deverá

ser

convenie
entemente justificado
j
n Formulárrio de Candidatura.
no

2 A que é que respo
2.
ponde a con
ndição de admissibiilidade "Cu
umprimentto de
pelo menos
me
maiss um dos critérios de
d cooperração opciionais: pes
essoal
em com
mum ou fin
nanciamen
nto conjun
nto"?
No que respeita aos critérioss de coope
eração opcio
onais, as p
parcerias devem
e de todoss os benefiiciários parrticipantes num proje
eto, a
garantir, por parte
contribuiição com pessoal
p
dire
eto para a execução das
d atividad
des (pessoa
al em
comum) ou de financiamento específico que
q contribua para o d
desenvolvim
mento
dades do prrojeto, o qu
ue se refletirá no plano
o financeiro da candidatura.
das ativid

3 Que tip
3.
po de indica
cadores é que
q as can
ndidaturass devem te
er em conta
ta?
As candidaturas devvem respon
nder de form
ma clara ao objetivo esspecífico pre
evisto
na prioriidade de in
nvestimento
o em que se
e encaixem
m, responde
er aos resultados
esperado
os e contrib
buir para a consecução
o do valor previsto
p
noss indicadore
es de
produtiv
vidade de
esta. Tendo
o em conta
a a avaliaçção que se
erá efetuad
da ao
cumprim
mento do Qu
uadro de De
esempenho, os projeto
os terão que
e contribuirr para
a conse
ecução doss objetivos propostoss, de form
ma que na
a avaliação
o das

7

candidatturas se con
nsiderará a sua contribuição pa
ara o valorr alvo prev
visto
nos indiicadores de
d produtiv
vidade.

4 É possív
4.
ível adicion
nar mais in
ndicadoress aos já de
efinidos no
o Program
ma?
Não, o Programa medirá oss êxitos obtidos a partir
p
de in
ndicadores de
produtiv
vidade esttabelecidos que quantifficarão os resultados
r
o
obtidos de forma
f
direta em
m cada projeto.
Não obsttante, no quadro de um
u projeto, a própria parceria
p
pod
derá estabe
elecer
outros in
ndicadores que permittam a med
dição do prrogresso do
o mesmo, assim
a
como a consecução
c
o de objetivo
os e metas,, embora esstes não sej
ejam incluídos no
Formulárrio de Cand
didatura, pe
elo que não
o serão con
nsiderados n
na avaliação
o dos
indicadores.

8

GIBILIDADE DE DES
SPESAS
BLOCO 3: ELEG

1 As desspesas de
1.
e contrattação de especialiistas exte
ernos parra a
prepara
ação das candidatura
c
ras são eleg
egíveis?
Sim. Esttes tipos de
e despesas são
s elegíveis e devem ser imputadas na cate
egoria
de Despe
pesas por seerviços e esp
specialistas externos
e
da
a Atividade
e 0 – Desp
pesas

de prep
paração.
2 As desp
2.
pesas de I.V.A.
I.
são elegíveis?
e
O Impossto sobre o Valor Acre
escentado (I.V.A.)
(
só será
s
elegíve
el quando este
não forr recuperrável por parte da entidade, em conforrmidade co
om a
legislaçã
ão nacional sobre o I.V.A. que este
eja em vigo
or.

3 O que é que se co
3.
onsidera como
co
pesso
oal direto no quadro
o do projetto?
Considerra-se como pessoal dirreto os trab
balhadores das entidad
des beneficciárias
que estã
ão diretame
ente envolvidos na exe
ecução das atividades
a
d
do projeto e que
desenvolvem um trrabalho que
e não seria levado a cabo se o projeto não fosse
executad
do. Os trab
balhadores da entidade adscrito
os à execu
ução do prrojeto
podem ser
s pessoal já
j contratad
do ou de no
ova contrata
ação.

4 Onde é que se pode con
4.
nsultar a forma
f
de imputaçã
ão correta
a dos
diferent
ntes tipos de
d despesa
as de um projeto?
p
O docum
mento Fich
has Técniccas de Norrmas de Elegibilidad
E
ade oferece uma
descrição
o de cada uma das 5 categorias de de
espesas d
definidas pa
ara o
Program
ma e a listag
gem exaustiva dos tipo
os de desp
pesa especííficos que devem
ser impu
utados em cada uma delas.
d
Este documento
o está dispo
onível na se
ecção
dedicada
a à 1ª Convvocatória na
a página we
eb do Progra
ama, www.poctep.eu

5 São eleg
5.
egíveis as despesas
d
d bolsas de
de
d investig
gação para
ra bolseiros
os?
Sim. Em
m princípio as
a bolsas de
d investigação para bo
olseiros serrão consideradas
como ele
egíveis na categoria
c
de
e Despesas
s com o pe
essoal.

6 Caso uma
6.
um candid
datura pre
eveja a co
onstrução
o de uma infraestru
utura,
em que
e categoria
a de despe
esas é que
e deve ser imputada?
i
?
As infraestruturas não constiituem uma categoria de despessa específicca do
Program
ma, pelo qu
ue as despesas deriva
adas da su
ua construçção deverão
o ser
imputada
as, de aco
ordo com a sua natu
ureza, nas categoria
as de desp
pesas
definida
as.
9

Assim, por
p exempllo, se a inffraestrutura efetuada se
s destinar a ser execu
utada
por pesssoal próprio
o da entida
ade beneficciária, seria
a possível iimputar o custo
laboral desses
d
traba
alhadores na
n categoria
a de Despe
esas com o pessoal. Se
e, em
contrapa
artida, se te
encionar extternalizar a execução das
d obras, imputar-se--ia na
categoria
a de Despes
esas por serv
rviços e espe
pecialistas exxternos.
As infrae
estruturas devem
d
estarr previstas
s no Formu
ulário de C
Candidaturra.

7 Relativ
7.
vamente às
à infraesttruturas e aos equip
pamentos cofinancia
ados,
depois de
d concluíído o proje
jeto deve-sse manterr o uso para
ra o qual foram
fo
constru
uídas e adq
quiridos?
Sim. De
epois de co
oncluído o projeto
p
dev
ve-se man
nter o uso
o para o qu
ual as
infraestruturas fora
am constru
uídas e pa
ara o qual os equip
pamentos foram
f
adquirido
os, de acordo com o que está
e
estabe
elecido no Artigo 71 do
Regulam
mento (UE) Nº 1303/20
013. As infraestruturass e os equip
pamentos devem
estar pre
evistos no Formulário
o de Candida
atura.

8 Relativ
8.
vamente aos
a
equipa
pamentos, o custo total
t
de a
aquisição será
elegíve
el?
Sim. Se
erá elegível a totalidad
de do custo
o de aquisiçção dos eq
quipamentoss que
sejam co
onsideradoss como imp
prescindíveis para a consecução
o dos resultados
do proje
eto e caso se
s demonsttre a sua utilização exclusiva
e
p
para a execcução
das atividades. Devvem estar previstos
p
no
n Formulá
ário de Cand
didatura. Não
N
é
permitid
da a amorrtização de
e equipamen
ntos.

9 São con
9.
nsideradass como de
espesa eleg
egível as subvenções
su
s concedid
das a
terceiro
os por um beneficiárrio no quad
adro de um
m projeto?
Em princcípio, as de
espesas derrivadas da concessão de subvenções a tercceiros
por parte
e de um be
eneficiário no
n quadro de um projjeto serão e
elegíveis se
empre
que o beneficiário
b
em questã
ão tenha a competên
ncia para a
as outorgar e a
capacid
dade para as gerir. Em qualquerr caso, a sua
s
aplicaçã
ão e justificcação
deverão ser efetuad
das em confformidade com
c
a norm
mativa nacio
onal aplicáve
el em
d subvençções.
matéria de

1 Os con
10.
ncursos e prémios
p
se
serão
consi
siderados como
c
desp
pesas eleg
gíveis
de um projeto?
p
10

ncípio, as despesas
s de orga
anização de concurrsos e pré
émios
Em prin
previsto
os como parte
p
das atividades
s ou das ações do
os projetoss são
elegíveiss. Não obstante, os prémios
p
em
e
numerrário não são desp
pesas
elegíveiis. Além dissso, os prém
mios em material
m
cujja entrega aos galardo
oados
esteja prevista,
p
em
m princípio,, serão ele
egíveis sem
mpre que o seu mon
ntante
unitário não ultra
apasse os
s 50 eurros e este
ejam relaciionados co
om a
promoçã
ão, comuniicação, publicidade e informaçção (à luzz do que está
estabeleccido

no

Artigo

2

do

Regu
ulamento

D
Delegado

(UE)

relativam
mente às dissposições ge
erais de ele
egibilidade de
d despesass).
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481//2014

PRESAS E GERAÇÃO
G
DE RENDIIMENTOS
BLOCO 4: EMP

1 Relativa
1.
vamente às
à despessas com o pessoa
al, uma e
empresa pode
p
imputar
ar despesa
as de trab
balhadoress independ
dentes eco
conomicam
mente
depend
dentes dest
sta?
Tendo em
e
conta a natureza
a da despesa, a imp
putação da
as despesa
as de
trabalhad
dores indep
pendentes contratados
c
s por uma determinad
da empresa
a será
efetuada
a na categoria Despesa
as por serviç
iços e especcialistas extternos, dado
o que
serão

c
considerada
as

como

serviços

prestados.

Dever-se--á

certifica
ar

o

cumprim
mento da no
ormativa ap
plicável em matéria de contratação pública e ficar
demonsttrada a nece
essidade de
e tal contrattação.

2 A norm
2.
mativa de Auxílios
A
d Estado é aplicáve
de
vel a uma Administrração
Pública
a que prromova um
u
projetto sobre serviços de apoi
oio a
empree
endedoress e empresa
sas?
A norma
ativa em matéria
m
de Auxílios
A
de Estado pod
de ser apliccada a qua
alquer
entidade
e pública em
m função das
d ações que
q
efetuar no projetto, dado qu
ue se
considera
a como "e
empresa" qualquer
q
entidade, in
ndependente
emente da
a sua
natureza
a jurídica, que exerça uma
u
atividade económica. Por isso
o, cada enttidade
deverá avaliar
a
se ass ações que
e efetua pod
dem implica
ar a existência de Auxíílio de
Estado. Mais
M
concre
etamente, será necessá
ário respond
der a 3 perg
guntas:


A entidade desenvolve
d
uma ativida
ade económ
mica no projjeto? (consiiderase como atividade eco
onómica a que
q
é desenvolvida po
or uma enttidade
q
que
oferece
e bens e se
erviços no mercado, independentemente da
a sua
n
natureza
jurrídica e da existência
e
ou não de lucros).



O auxílio prroporciona uma
u
vantag
gem à sua entidade e é seletivo
o pelo
fa
acto de favo
orecer dete
erminadas empresas ou
u produçõess?



A atividade
As
es desenvo
olvidas, asssim como os resulta
ados esperados
d
dessas
ativid
dades, afettam ou pod
derão vir a afetar a co
oncorrência e os
in
ntercâmbioss?

Caso a resposta
r
a alguma da
as pergunta
as seja "NÃ
ÃO", a entid
dade não estará
e
sujeita ao regime de
e Auxílios de Estado.
12

r
a todas
t
elas seja "SIM",, as ações da
d entidade
e que impliq
quem
Caso a resposta
atividade
e económica
a podem se
er objeto de
e Auxílios de
e Estado.
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