Contactos úteis:

QUERO ABRIR

Linha Registos da Empresa na Hora

UMA EMPRESA

Tel. 211 950 500

EM PORTUGAL.

DGAE - Direção-Geral das Atividades
Económicas

E agora?

Tel. 21 791 91 00

IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.
Tel. 213 836 000

Desenvolvido por:
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional
Tel. 300 010 001

Saiba:
 Como e onde
 Quais os custos
 Documentos necessários

O QUE É PRECISO PARA ABRIR UMA EMPRESA?
Antes de abrir uma empresa, realize previamente:
 Plano de negócios (essencial para obter
um crédito para a nova empresa);
 Análise de mercado (de forma a avaliar fa-

tores como potencial de recetividade e
concorrência, e o risco associado à sua
decisão).

COMO ABRIR UMA EMPRESA EM PORTUGAL?

QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA?

com outros custos mensais, dos quais desta-

 Número de Identificação Fiscal;

camos:

 Registo comercial;

 IRC (21%);

 Comprovativo de Inscrição na Segurança

Social;

 Derrama (pode chegar aos 1,5%);

 Declaração de Início de Atividade;
 Certificado de Admissibilidade;
 Depósito do capital social;

 IVA à taxa de 23%, 13% ou 6% (conforme

o tipo de bens ou serviços);

 Preparação do pacto ou ato constitutivo

de sociedade.

Via Internet
Com a simplificação administrativa em curso,
hoje pode abrir uma empresa a partir de casa.
Na página da Empresa na Hora pode realizar
várias operações, como criar uma empresa,
registar uma marca, obter certidões, entre outras.

Se ainda tiver dúvidas sobre o processo de

Balcões Empresa na Hora
Caso necessite de um apoio mais personalizado, pode dirigir-se aos Balcões Empresa na
Hora. Estes balcões estão presentes
nos Espaços Empresa, disponíveis em várias
cidades portuguesas.

Atualmente, abrir uma empresa tem o custo

Acesso e Exercício de Atividade
O acesso e exercício de determinadas atividades podem estar sujeitos a Autorização ou a
uma Mera Comunicação Prévia (MCP) junto
da Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE) e/ou do Município territorialmente
competente.

Após a abertura da empresa, deve contar

abertura de uma empresa, também pode
recorrer ao Portal do Cidadão.

 Taxa paga sobre o valor dos salários dos

colaboradores (23,5%).
Estão disponíveis diversos créditos para novas empresas , nomeadamente:
 Opções de crédito para novas empresas

QUANTO CUSTA ABRIR UMA EMPRESA?
de 360 euros. Este valor inclui o registo comercial e as publicações associadas à constituição da sociedade, e deve ser pago imediatamente no momento em que constitui a
sua empresa.
No caso de existirem imóveis associados à

disponibilizados pelo IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional;
 Opções de financiamento ao empreende-

dorismo do IAPMEI — Agência para a
Competitividade e Inovação, I. P;
 Apoios para os primeiros anos da ANJE -

Associação Nacional de Jovens Empresários;

constituição da empresa, este valor pode
aumentar. Pode obter mais informações so-

 Outros financiamentos para criação de

bre possíveis custos adicionais no Instituto

empresas: investidores de capital de risco,

dos Registos e do Notariado (IRN).

linhas de crédito bancárias, etc.

