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Parque Municipal de Fixação de Empresas:

IdentificaçãoA

01

AtividadeB

01 Tipo de atividade a instalar:

Boavista dos Pinheiros

Odemira

Vale de Santiago

São Luís

02 Caracterização do projeto Empresarial 

Novo

Expandir

Relocalizar

03 Tipo de atividade a instalar:

N.º de lotes pretendidos ........................

Lotes Preferenciais ................................

Área de construção ................................

Valor do investimento a realizar  ........................€

REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO

Caraterização Geral do ProjetoC

01 Identificar os elementos principais que caracterizam o projeto: atividade, produtos/serviços a introduzir no mercado, 
matérias-primas a incorporar no processo de fabrico, inovação e tecnologia incorporada no processo, objetivos e mercado. 
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01

02

03

Cópia do cartão de cidadão ou BI e cartão de contribuinte do promotor

Cópia de contribuinte da empresa (se aplicável) 

Cópia da declaração de início de atividade (se aplicável)

Curriculum Vitae do promotor (no caso de projeto novo)

Fotocópia do último balanço e demonstração de resultados \IRC (Empresas já existentes)

Estudo de viabilidade económica e financeira do projeto empresarial (Empresas novas)

Parecer favorável do pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção ou comprovativo de pedido do 
mesmo

04

07

06

01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: .............................................

Pedido de DeferimentoF

Declaro sob compromisso de honra não ter dívidas perante a Segurança Social e as Finanças

Documentos a apresentarD
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05

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de Ordenamento e Gestão dos Parques de Fixação de Empresas, 
e comprometo-me a respeitar os prazos e demais condições constantes no presente Regulamento.

Declaro estar interessado em beneficiar do incentivo à fixação de empresas nos Parques Empresariais, previstas no 
artigo 4.º do Regulamento do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego, e ter tomado conhecimento das 
condições do respetivo regulamento, pelo que solicito a apreciação da candidatura.

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoE
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