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A MENTORGEST
A MentorGest é uma empresa fundada em 2005.
Oferecemos um serviço global de consultoria de gestão e contabilidade adaptado às suas
necessidades concretas.
A nossa equipa está sempre focada em encontrar as melhores soluções para o cliente, visando a
criação de valor e o crescimento dos seus negócios.

Em que áreas trabalhamos
Contabilidade
Prestamos em tempo útil informação financeira rigorosa sobre o desempenho e situação do seu
negócio, de acordo com as suas necessidades específicas. É um instrumento fundamental para a
sua gestão.

Fiscalidade
Tratamos em tempo oportuno das obrigações fiscais do seu negócio. Somos proactivos na análise
da tomada de medidas de eficiência fiscal, aproveitando deduções, isenções ou benefícios fiscais
em vigor. Entendemos que minimizar impostos equivale a mais dinheiro para investir no seu
negócio.

Gestão Administrativa dos Recursos Humanos
Os nossos serviços asseguram-lhe o processamento dos salários dos colaboradores, o
cumprimento de todas as obrigações legais e o esclarecimento com prontidão a todas as questões
práticas necessárias à eficiente gestão dos recursos humanos.

Outsourcing de Serviços Financeiros
Disponha de uma equipa de profissionais especializados que tratam da execução e controlo dos
processos da função financeira da sua empresa.
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Prestamos os serviços centralizados nas nossas instalações ou na sua empresa. Adaptamo-nos às
necessidades concretas e dimensão da sua empresa, asseguramos o funcionamento eficiente do
departamento financeiro e administrativo.

Empreendedorismo - Startups e Planos de Negócios
Damos apoio na criação do seu negócio, à constituição da empresa e entrada no mercado.
O seu Plano de Negócios estabelece os seus objetivos e a melhor estratégia para alcançá-los.
Constitui a base de apresentação do seu negócio a financiadores, a entidades gestoras de sistemas
de incentivos e outros parceiros. O nosso empenho é contribuirmos para o seu sucesso.

Sistemas de Incentivos – Portugal 2020
Enquadramos o seu projeto no Portugal 2020, desenvolvemos o Plano de Negócios, elaboramos
a candidatura, acompanhamos a gestão da execução financeira.

Sistemas de Incentivos – Turismo
Portugal 2020 | Linha de Apoio à Qualificação da Oferta | Linha de Apoio à Valorização Turística
do Interior | SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego | Turismo Rural PDR 20202.

Consultoria de Marketing
Estratégia de Marketing e Comunicação | Análises de Mercado | Planos de Marketing | Apoio na
Gestão de Marcas | Marketing Digital | Publicidade Online: Adwords e Redes Sociais | Identidade
Corporativa.

O que pode esperar como nosso cliente
Um parceiro de confiança
Trabalhamos com entidades de diversos sectores de atividade, dimensão e natureza.
Construímos com cada cliente uma relação duradoura baseada na confiança mútua e na
colaboração permanente. O nosso compromisso é o de contribuirmos para o seu crescimento.
A nossa principal função é prestar serviços de consultoria a pequenas e médias empresas com
ambições no mercado.

www.mentorgest.pt
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SERVIÇOS MENTORGEST NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020
▪

Enquadramento do Projeto

▪

Elaboração do plano de negócio (business plan)
▪

Diagnóstico Estratégico

▪

Plano de Marketing

▪

Análise de Viabilidade Económico-Financeira

▪

Submissão e defesa da Candidatura

▪

Elaboração da Candidatura

▪

Acompanhamento pós-aprovação (durante a execução do projeto)

▪

Serviços no âmbito dos Vales Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização

▪

Somos Entidade Acreditada para prestar serviços no âmbito dos Vales.

www.mentorgest.pt
https://www.linkedin.com/company/mentor-gest
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SI2E – SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO
EMPREGO
1. OBJETIVO
Apoiar projetos promovidos por micro e pequenas empresas, que permitam criar emprego e valor
com base em recursos endógenos, de forma particular em territórios de baixa densidade ou com
constrangimentos decorrentes de elevados níveis de desemprego.

2. PROJETOS APOIÁVEIS
a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;
b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.

3. BENEFICIÁRIOS
São passíveis de financiamento do SI2E as micro ou pequenas empresas.

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS
▪

Estarem legalmente constituídos;

▪

Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a
segurança social, situação a verificar até ao momento da assinatura do termo de aceitação;

▪

Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo Programa
Operacional e pela tipologia das operações e investimentos a que se candidatam;

▪

Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos
e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;

▪

Terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos dos
FEEI;

▪

Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da 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;

▪

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,

Pag. 6

SI2E- INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO

em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma
operação apoiada por fundos europeus;
▪

Não terem salários em atraso;

▪

Serem micro ou pequenas empresas certificadas eletronicamente pelo IAPMEI;

▪

Não terem operações aprovadas no âmbito do SI2E, ao abrigo do mesmo fundo, que não se
encontrem encerradas.

5. ATIVIDADES ECONÓMICAS NÃO ELEGÍVEIS
São elegíveis operações em todas as atividades económicas, exceto nas seguintes:
▪

Pesca e aquicultura;

▪

Produção agrícola primária e florestas;

▪

Transformação e comercialização de produtos agrícolas e transformação e comercialização
de produtos florestais;

▪

Projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas;

▪

Atividades financeiras e de seguros; Defesa; Lotarias e outros jogos de aposta.

6. PRINCIPAIS DESPESAS ELEGÍVEIS
Para efeitos de investimento físico (componente FEDER):
▪

Máquinas e equipamentos

▪

Equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento

▪

Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa

▪

Conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções

▪

Domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial de
aplicações, criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, inclusão ou
catalogação em diretórios ou motores de busca

▪

Serviços de arquitetura e engenharia

▪

Material circulante relacionado com o exercício da atividade

▪

Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de
engenharia

▪

Obras de remodelação ou adaptação

▪

Participações em feiras e exposições no estrangeiro.

Para efeitos de criação de emprego (componente FSE):
▪

Despesas com remunerações de postos de trabalho criados, nas seguintes situações:
▪

Criação do próprio emprego;

Pag. 7

SI2E- INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO

▪

Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 meses no
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), incluindo desempregados
de longa e muito longa duração;

▪

Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego
inscritos no IEFP, I. P., como desempregados há pelo menos 2 meses.

7. TIPO DE INCENTIVO
Não reembolsável.

8. TAXA DE FINANCIAMENTO E LIMITES DO INCENTIVO
Na componente FEDER:
▪

Apoio de 40% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade

▪

Apoio de 30% para os investimentos localizados nos restantes territórios

▪

Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais.

Na componente FSE:
▪

Comparticipação total das remunerações de postos de trabalho criados, tendo como limite
mensal o valor correspondente ao IAS.

▪

O apoio concedido por posto de trabalho criado pode ir até 18 meses, para territórios baixa
densidade, ou até 15 meses, nos restantes territórios.

9. LIMITES DE DESPESAS
Na componente FEDER:
▪

Até 100 mil euros, nas Intervenções GAL;

▪

Superior a 100 mil e até 235 mil euros, nas Intervenções CIM/AM.

10. PERÍODO DO INVESTIMENTO
Máximo de 18 meses, contado a partir da data da primeira despesa ou da criação do primeiro
posto de trabalho, podendo o mesmo ser prorrogado por um período adicional de 6 meses.
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