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DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Gabinete de Apoio ao Investidor e 

Inserção Profissional
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Formulário de Candidatura 

Fundo Municipal de Apoio ao Empreendedorismo 

ANEXO II – APOIO FINANCEIRO

1 . TIPO DE APOIO FINANCEIRO - SUBSÍDIO NÃO REEMBOLSÁVEL
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a) Investimento

b) Criação do próprio emprego

c) Arrendamento comercial

1 a). APOIO AO INVESTIMENTO 

a) 60 % do valor do investimento, até ao limite de apoio de € 10.000,00, para a

instalação ou relocalização de novos negócios em zona industrial;
b) 70 % do valor do investimento, até ao limite de apoio de € 10.000,00, para a

instalação ou relocalização de novos negócios na área do concelho;

c) 70 % do valor do investimento, até ao limite de apoio de € 5.000,00, para a

remodelação e ampliação de novos negócios, em zona industrial ou na restante área do
concelho, condicionado a investimentos que visem melhoramentos e alterações substanciais
da apresentação e exposição dos respetivos estabelecimentos;

d) 80 % do valor do investimento, até ao limite de apoio de € 10.000,00, para as

instalações de transformação de produtos regionais ou produzidos na área do concelho.

1 b). CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO 

Valor de € 200,00 mensais para o apoio à criação do próprio emprego, pelo período de 12 

meses. 

1 c). ARRENDAMENTO COMERCIAL 

Valor de 50 % do valor referente à despesa com a renda dos estabelecimentos comerciais, até 

ao limite máximo de € 200,00, durante os primeiros 12 meses de atividade. 



O signatário, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 
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Tratamento de Dados Pessoais 
As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas no Cumprimento de Obrigações Legais, sendo realizadas exclusivamente para efeitos 
de Processamento de Formulário de Candidatura ao Fundo Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, de acordo com os termos da Ficha de Informação 
sobre Tratamento de Dados e com as condições da Política de Proteção de Dados que se encontram disponíveis em www.cm-oleiros.pt. Os titulares dos 
dados podem solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, 
acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Encarregado 
da Proteção de Dados, pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-oleiros.pt.

Oleiros, _____ de _______________ de ______

O requerente,

_____________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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2. TIPO DE APOIO FINANCEIRO – SUBSÍDIO REEMBOLSÁVEL

a) Projetos cujo investimento total aprovado se situe entre 2,5 e 10 vezes o IAS,

inclusive

b) Projetos cujo investimento total aprovado seja superior a 10 e inferior ou igual a 50

vezes o IAS

c) Projetos cujo investimento total aprovado seja superior a 50 vezes o IAS
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