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Entidades Beneficiárias
Autenticação
Para aceder ao SIRCAMinimis o utilizador tem que se registar no Balcão dos Fundos, endereço:
https://balcaofundosue.pt/Dashboard/Dashboard
Se o utilizador estiver registado no Balcão dos Fundos deve inserir os seus dados (NIF e senha
de acesso) e de seguida encontra ícone

de acesso ao SIRCAMinimis.

Se o utilizador não estiver registado no Balcão dos Fundos deve concluir o seu registo, e após a
conclusão do registo encontra ícone

de acesso ao SIRCAMinimis.
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Se a entidade beneficiária não tiver auxílios de minimis registados na aplicação SIRCAMinimis,
surge a seguinte mensagem informativa:

Gerir Entidade
Após acesso à página inicial do SIRCAMinims a entidade beneficiária pode consultar os seus
dados:
- “Gerir Entidades “ – Lista de entidades, seleciona “Ações”, e clica no ícone “Detalhe de
Entidade Beneficiária”.

- “Resumo” que apresenta uma síntese dos dados da entidade beneficiária.

4

Estado:
- Concluído (os dados da entidade beneficiária estão completos);
- Não concluído (os dados da entidade beneficiária não estão completos).
Origem dos dados:
- Migrado (dados da anterior aplicação registo central de auxílios de minimis);
- Balcão 2020 (dados do Balcão 2020);
- SIRCAMinimis (dados criados no SIRCAMinimis).
No separador “Entidade” pode consultar os detalhes dos seus dados:
- Identificação;
- Dados minimis;
- Constituição de empresa;
- Morada e contatos;
- Caracterização: dados gerais e dados de atividade;
- Declaração de responsabilidade (da entidade concedente);
- Última alteração: NIF Utilizador, NIF Concedente e Data da última alteração.
A fonte dos dados acima referidos é o Balcão do Portugal 2020, com exceção dos “Dados
minimis” são os dados migrados da anterior aplicação informática Registo Central de auxílios de
minimis).
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No separador “Documentos” estão disponíveis:
Dentro do tipo de documento:
- Ficha de beneficiário: apresenta de forma sistematizada os dados e informações da entidade
beneficiária: identificação do beneficiário, dados da atividade, constituição da empresa, lista dos
auxílios registados, auxílios transferidos, regra minimis à data atual, e regra minimis CAE à data
atual (CAE dos Transportes).
- Constituição de empresa atual: apresenta a constituição atual da empresa única ou empresa
autónoma.
- Histórico da constituição de empresa: apresenta o histórico da constituição de empresa única
ou empresa autónoma.
Lista dos documentos associados: apresenta os documentos associados, como por exemplo, a
declaração de empresa única ou declaração de empresa autónoma.
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No separador “Histórico” encontra-se a o histórico das alterações dos dados da entidade
beneficiária.

Registos de Auxílio
Na funcionalidade “Registos de auxílio” a entidade beneficiária pode consultar os auxílios de
minimis registados, através da pesquisa pelos campos: concedente, tipo de apoio (concessão ou
revogação), código, data de registo, data de decisão final, montante, acreditação
(código/programa/medida), código CAE ou tabela de atividades do artigo 151.º do CIRS.
Através da Lista de registos de auxílio, pode clicar no botão “detalhe” tendo acesso ao detalhe
de um registo de auxílio em concreto, pode ainda exportar esta informação para excel ou pdf.

Atividades
Na funcionalidade “Atividades” a entidade beneficiária pode consultar as atividades
relacionadas com a transferência de registo de auxílios.
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Mensagens
Na funcionalidade “Mensagens” ao clicar no botão “Ações (Detalhe) a entidade beneficiária
pode consultar as mensagens que lhe são enviadas pela AD&C.

Ao clicar no botão “Criar” pode enviar mensagens para AD&C.
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Encerrar Sessão no SIRCAMinimis e no Balcão 2020
Para encerrar a sessão no SIRCAMinimis o utilizador deve clicar botão “Fechar Página” que se
encontra no canto superior.
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