
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Estarem legalmente constituídos, a comprovar até ao momento da contratação; 

b. Terem a situação tributária (Administração Fiscal) e contributiva (Segurança Social) regularizadas até ao 

momento da contratação; 

c. Não terem incidentes não regularizados, junto da Banca e das Sociedades de Garantia Mútua (SGM) à data 

de emissão de contratação; 

d. Poderem legalmente desenvolver atividade no território abrangido pelo Compete 2020 e pela tipologia das 

operações e investimentos a que se candidatam, a verificar até à data da contratação; 

e. Possuírem ou poderem assegurar até à data da contratação, os meios técnicos, físicos e financeiros e os 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação; 

f. Terem a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), à data de enquadramento; 

g. Apresentarem uma situação económico–financeira equilibrada ou demonstrarem ter capacidade de 

financiamento da operação; 

h. Não ter contratado um financiamento para as mesmas despesas associadas a Iniciativas de Inovação e 

Empreendedorismo Social (IIES) credenciadas pela EMPIS; 

i. Os titulares do capital social e os membros dos órgãos sociais, no caso de empresas, os membros dos 

órgãos sociais, no caso de entidades não societárias, e os beneficiários finais 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 entidades que não tenha cumprido notificação para devolução 

de apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus, à data da contratação; 

j. Os titulares do capital social, no caso de empresas, os membros dos órgãos sociais, no caso de entidades 

não societárias, e os beneficiários finais não terem encerrado a mesma atividade ou uma atividade 

semelhante no Espaço Económico Europeu nos dois anos que antecedem contratação do financiamento 

pelo instrumento financeiro ou que, na altura dessa contratação, tenham planos concretos para encerrar 

essa atividade no prazo máximo de dois anos após a conclusão do plano de negócios objeto de 

financiamento;  

k. Não estarem incluídos na cotação oficial de uma bolsa de valores, com exceção das plataformas de 

negociação alternativas, à data da contratação;  

l. Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

m. Não terem salários em atraso à data de contratação. 
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