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ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DE NISA 

PROPOSTA DE CANDIDATURA 

 

1- Identificação da empresa/promotor 

 

Nome da Empresa (Singular ou coletiva) ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ Atividade 
______________________________________________________________ 

Sede___________________________________________________________________ 

Telefone __________________   Telemóvel ____________________ 

Endereço eletrónico ____________________________ 

CAE ________ Existente: Sim ____ Não ____ A constituir: Sim ____Não____   

Ampliar: Sim ____Não____ Modernizar: Sim ____Não____ 

 

2 – Dados da empresa/promotor (Preencher apenas para empresas em atividade)  

 

 

1-  
2-  

o 

  

Nome_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Natureza Jurídica____________________________________________________________ Capital  Social ________________________ 

Tipo de Atividade (CAE) ______________________________________________________________________________________________ 

Sede_________________________________________________ Código Postal ______ - _____         _________________________________ 

Telefone ________________ Telemóvel ____________________  E-mail ____________________________________________________ 

Pessoa a contactar ____________________________________________________________________________________________________ 

Empresa Nova: Sim          Não            Empresa Existente: Sim         Não  

Ampliar: Sim         Não         Modernizar: Sim         Não         Área Pretendida: _______ m2     Lotes nºs _________ 

Está sedeada no concelho e pretende transferir-se para a ZAE?   Sim         Não  

Sede _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Se não está sedeada no concelho, onde se situa a sede _________________________________________________________ 

Número de postos trabalho: 

- em atividade a 31 de dezembro do ano anterior ________   

- em atividade á data da entrega da candidatura ________   

- que pretendem criar _____  para residentes no concelho _______   exteriores ao concelho________ 

- qualificado _____ (nº / % ) Tipo de qualificação________________________________ 

- sem qualificação _____ (nº/%)  

Obs:_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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              3 – Empresa Nova (Preencher apenas se for uma nova empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de postos de trabalho que pretende criar no primeiro ano de atividade ________   

Os postos de trabalho a criar são em exclusivo para pessoas do concelho de Nisa:  Sim         Não 

Se respondeu não,  são _____nº/%  do concelho  e ____nº/% exteriores ao concelho. 

Os postos de trabalho a criar são qualificados:  Sim         Não 

Qualificados ____ (nº/%)  e _____ (nº/%) sem qualificação. 

Obs:_________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

  

4 - Elementos a anexar à candidatura 

Qualquer candidato deverá apresentar no ato da entrega da candidatura, os seguintes documentos: 

1 - Carta dirigida à Presidente da Câmara referenciando a intenção de aquisição de espaço na ZAE; 

2 – Síntese do projeto de investimento; 

3 – Curriculum individual dos promotores do investimento, caso se apresentem a título individual, ou sinopse 
histórica, descrição da atividade da entidade promotora no caso de se tratar de pessoa coletiva, identificando a 
estrutura acionista;  

4 – Demonstração sumária da viabilidade económico-financeira do projeto; 

5 - Faseamento e calendarização da realização do projeto de instalação; 

6 – Qualquer elemento considerado pertinente para a boa apresentação da candidatura, nomeadamente a 
produção de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos e o tratamento para eles preconizados; 

7 – Declaração de compromisso, conforme minuta em anexo (caso lhe seja atribuído o espaço pretendido 
necessitará de apresentar os comprovativos); 

 

No caso de ser uma empresa em atividade deverá também apresentar: 

1 – Declaração do IRC dos três últimos anos; 

2 – Balanço anual do último ano e Demonstração dos Resultados. 
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