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ANEXO I 

Formulário de Candidatura 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome/Designação Social: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Morada/Sede: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Contacto telefónico: _____________ Email: _______________ @ ____________ 

 

Designação da Atividade Económica Principal: 

_______________________________________________________________________ 

 

CAE:  

Objeto Social, quando aplicável: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Início de atividade: __ / __ / ____ 

Volume de negócios (último ano económico): __________ € 

Capital Social, quando aplicável: _________ € 

Representante Legal, quando aplicável: ______________________________________ 

Cargo, quando aplicável: _______________________ 

Telefone: _______________  Email: ____________________ @ _____________ 
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2. CARATERIZAÇÃO DA ATIVIDADE EXISTENTE (quando aplicável) 

2.1. Instalações 

  Próprias  Área edificada: _______ m2 

     Área Total: _________ m2 

  Arrendadas  Área edificada: _______ m2 

     Área Total: _________ m2 

2.2. Recursos Humanos 

 Dirigentes: ___ (n.º) 

 Funcionários: ___ (n.º) 

 

2.3. Principais Produtos / Serviços: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.4. Mercados 

  Nacionais   Internacionais 

 

3. PROJETO DE INVESTIMENTO 

3.1. Investimento a realizar (ITp – montante do investimento total do projeto de 
investimento no PECA): 

 Inferior ou igual a 100.000,00 euros 

 Superior a 100.000,00 euros e inferior ou igual a 150.000,00 euros 

 Superior a 150.000,00 euros e inferior ou igual a 200.000,00 euros 

 Superior a 200.000,00 euros e inferior ou igual a 250.000,00 euros 

 Superior a 250.000,00 euros e inferior ou igual a 300.000,00 euros 

 Superior a 300.000,00 euros e inferior ou igual a 350.000,00 euros 

 Superior a 350.000,00 euros e inferior ou igual a 400.000,00 euros 

 Superior a 400.000,00 euros e inferior ou igual a 450.000,00 euros 

 Superior a 450.000,00 euros e inferior ou igual a 500.000,00 euros 

 Superior a 500.000,00 euros 
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3.2. Fontes de Financiamento 

CPp – capital próprio do projeto, incluindo novas entradas de capital (capital 
social, incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital), 
desde que venham a ser incorporados em capital próprio até à conclusão 
material e financeira do projeto de investimento no PECA: _________ € 

  

Capitais próprios _______ %    Capitais alheios ______ % 

 

3.3. Criação líquida de postos de trabalho 

 N.º de postos de trabalho a criar: _____ 

 N.º de indiferenciados: ______   N.º de qualificados: ______ 

 N.º de contratos s/ termos: ______  N.º de contratos a termo: _____ 

Especificar duração dos contratos a termo: 
_______________________________________________________________________ 

 

3.4. Principal Atividade Económica a instalar no PECA 

 

Designação: ____________________________________________________________ 

 

CAE:  

 

 

3.5. Modalidade de instalação pretendida: 

 Lote isolado   Associação de lotes 

 

No caso de pretender instalar-se em mais do que um lote, junto a seguinte 
documentação adicional prevista no n.º 2 do artigo 6.º do Aviso de Abertura: 

 

 a) Nota justificativa  b) Planta dos lotes c/ implantação pretendida 
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3.6. Impacto positivo do investimento, de acordo com o EVEF, ao nível do emprego, 
do efeito de exportação, e do contributo para a descarbonização e digitalização da 
sociedade e território: 

 

Valor médio do salário bruto anual: _____ €  

Valor anual bruto de exportação previsto: _____ € 

Valor da componente do investimento bruto em atividades de inovação relacionadas 
com: 

a) produção de energias renováveis _____ €; 

b) eficiência energética _____ €; 

c) integração avançada de sistemas de informação e produção_____ €; 

d) conetividade entre sistemas, equipamentos, produtos e pessoas, incluindo 
interação digital com clientes _____ €. 

Especificar a natureza do investimento bruto em atividades de inovação relacionadas 
com a integração avançada de sistemas de informação e produção (i4.0): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Especificar a natureza do investimento bruto em atividades de inovação relacionadas 
com a conetividade entre sistemas, equipamentos, produtos e pessoas, incluindo 
interação digital com clientes:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3.7. Integração em estratégias ou programas de relocalização empresarial, de âmbito 
regional ou municipal, para qualificação urbana ou ambiental 

 

O investimento proposto significa um processo de relocalização da atividade, 
decorrente de um processo urbanístico e/ou do PARU local ou de uma estratégia ou 
programa regional (s/n)? 

 Sim    Não 

 

Especificar e descrever a natureza do processo de relocalização da atividade, 
adicionando a documentação comprovativa:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.8. Candidatura a fundos comunitários com decisão de aprovação 

O investimento proposto está previsto numa Candidatura a fundos comunitários com 
decisão de aprovação (s/n)? 

 

 Sim    Não 

 

Especificar e descrever a candidatura a fundos comunitários com decisão de aprovação, 
adicionando a documentação comprovativa daquela aprovação:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3.9. Aspetos que considere relevantes para a análise da candidatura: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

___________ de ________________ de __________ 

 

 

Assinatura de Candidato/Representante Legal da Entidade 

 

 

_____________________________________________ 
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ANEXO II 

Modelo de Declaração 

(a que se refere o ponto iii da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

1 - ............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., tendo tomado conhecimento do Aviso de Abertura 
do Procedimento para apresentação de candidaturas à atribuição e aquisição dos lotes 
disponíveis no PECA, declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em 
estado de insolvência, de liquidação, de cessação de atividade, sujeita a qualquer meio 
preventivo de liquidação de património ou em qualquer situação análoga, nem detém 
qualquer processo pendente no que a esta matéria respeita. 

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2) e (3)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura  

(3) Carimbo institucional, quando aplicável 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração 

(a que se refere o ponto iv da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

 

1 - ..................................................................................................... [nome, designação], 
pessoa coletiva n.º ……………….., com sede em ………………………………………………………………., 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., tendo tomado conhecimento do Aviso de Abertura 
do Procedimento para apresentação de candidaturas à atribuição e aquisição dos lotes 
disponíveis no PECA, declara, sob compromisso de honra, que não se enquadra na 
definição de “empresa em dificuldade”, de acordo com a definição prevista no n.º 18 do 
artigo 2.º do regulamento (EU) n.º 651/2014, de 16 de junho. 

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2)(3)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura 

(3) Carimbo institucional, quando aplicável  
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ANEXO IV 

Modelo de Declaração 

Requisitos Mínimos de Capacidade Financeira do candidato 

(a que se refere o ponto i da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

 

............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................, tendo tomado 
perfeito conhecimento do Aviso de Abertura n.º ……./2022 do Procedimento para 
apresentação de candidaturas à atribuição e aquisição dos lotes disponíveis no PECA, 
declara, sob compromisso de honra, que os elementos de informação abaixo indicados 
se encontram de acordo com as Demonstrações de Resultados dos Relatórios e Contas 
relativos aos últimos três exercícios concluídos e com as contas legalmente aprovadas 
(2). 

 

Quadro 1: requisito mínimo de capacidade financeira definido na alínea a) do artigo 2° do Aviso de Abertura do Procedimento 

 

Pela leitura do quadro anterior, obtêm-se os  valores  que  garantem  o  cumprimento   
do  requisito mínimo de capacidade financeira definido na alínea a) do artigo 2° do Aviso 
de Abertura do Procedimento, ficando demonstrado através dos valores apresentados 
que a média do rácio de autonomia financeira dos três últimos exercícios económicos é 
superior a 25%. 

Relativamente ao requisito mínimo de capacidade financeira definido na alínea b) do 
Artigo 2.º deste Aviso de Abertura de Procedimento, apresentam-se no quadro seguinte 

 Ano N-2  
(Valores em euros) 

Ano N-1 
(Valores em euros) 

Ano N 
(Valores em euros) 

  
Total do Capital Próprio (2) (3) (D) (D) (D) 

 
Total do Ativo Líquido (2) (3) (E) (E) (E) 

AF (Rácio de Autonomia Financeira 
expresso em percentagem) 

AF[N-2] = (D)/(E) x 
100 

AF[N-1] = (D)/(E) x 
100 

AF[N] = (D)/(E) x 100 

AFF (Média do AF) (AF[N-2] + AF[N-1] + AF[N]) / 3 
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os respetivos valores para cada um dos parâmetros utilizados para calcular o 
financiamento por capitais próprios. 

 

Parâmetros Valores 

CPp € 

ITp € 

FCP = (CPp/ITp) x 100 % 

 

Quadro 2: requisito mínimo de capacidade financeira definido na alínea b) do artigo 2° do Aviso de Abertura do Procedimento 

 

Sendo: 

• FCP – financiamento por capitais próprios; 

• CPp – capital próprio do projeto, incluindo novas entradas de capital (capital social, 
incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital), desde que 
venham a ser incorporados em capital próprio até à conclusão material e financeira do 
projeto de investimento no PECA; 

• ITp – montante do investimento total do projeto de investimento no PECA. 

 

Do Quadro 2 anterior obtêm-se também os valores que garantem o cumprimento do 
requisito mínimo de capacidade financeira definido na alínea b) do Artigo 2.º deste Aviso 
de Abertura de Procedimento, ficando demonstrado através dos valores apresentados 
a aptidão para mobilizar os meios financeiros previsivelmente necessários para o 
integral cumprimento das obrigações resultantes da aquisição do(s) lote(s) 
pretendido(s), estimada através de um mínimo de capacidade de financiamento do 
projeto com capitais próprios igual ou superior a 20 % do total das despesas previstas 
no projeto de investimento no PECA. 

[Local], [data] [Assinatura (3) e (4)]. 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Deverão ser apresentados os documentos de demonstração de resultados dos últimos três exercícios concluídos, 
desde que com as respetivas contas legalmente aprovadas, através de cópia das declarações do IES/DA (Informação 
Empresarial Simplificada – Declaração Anual) entregues e necessários anexos e comprovativos de entrega; no caso 
de o candidato se ter constituído há menos de três exercícios, só são tidos em conta os valores nos exercícios 
concluídos, sendo o denominador das respetivas funções adaptado em conformidade. 

(3) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura 

(4) Carimbo institucional, quando aplicável  
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ANEXO V 

Modelo de Declaração 

(a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

1 - ............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., declara, sob compromisso de honra, que tomou 
conhecimento e aceita o teor do Regulamento para Instalação no Parque Empresarial  
de Carrazeda de Ansiães (PECA) e do Aviso de Abertura n.º ……./2022 do Procedimento 
para apresentação de candidaturas à atribuição e aquisição dos lotes disponíveis no 
PECA.  

2 - Para o efeito declara ainda estar interessado(a) em instalar-se no Parque Empresarial 
de Carrazeda de Ansiães (PECA), mediante a aquisição de lote(s) de terreno(s) para o 
exercício das suas atividades. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2) e (3)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura  

(3) Carimbo institucional, quando aplicável 
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ANEXO VI 

Modelo de Declaração 

(a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

1 - ............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., declara, sob compromisso de honra, implementar a 
atividade económica no(s) lote(s) a adquirir no Parque Empresarial  de Carrazeda de 
Ansiães (PECA), nos exatos termos da candidatura apresentada, designadamente 
quanto à realização do investimento, à criação líquida de postos de trabalho e à natureza 
da atividade económica a instalar, submetendo-se inteiramente ao Regulamento para 
Instalação no Parque Empresarial  de Carrazeda de Ansiães (PECA) e ao Aviso de 
Abertura n.º ……./2022 do Procedimento para apresentação de candidaturas à 
atribuição e aquisição dos lotes disponíveis no PECA. 

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2) e (3)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura  

(3) Carimbo institucional, quando aplicável 
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ANEXO VII 

Modelo de Declaração 

(a que se refere a alínea j) do n.º 1 do artigo 6.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

1 - ............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., declara, sob compromisso de honra, que tem 
conhecimento do teor do artigo 19.º do Aviso de Abertura n.º ……./2022 do 
Procedimento para apresentação de candidaturas à atribuição e aquisição dos lotes 
disponíveis no PECA relativo ao incumprimento e das respetivas indemnizações aí 
previstas, a título de cláusulas penais. 

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2) e (3)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, nos termos do disposto no artigo 7.º do Aviso de Abertura  

(3) Carimbo institucional, quando aplicável 
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ANEXO VIII 

Modelo de Declaração 

(a que se referem os n.º 4, 5 e 6 do artigo 11.º do Aviso de Abertura do Procedimento) 

 

1 - ............................................................................................ [Nome/Designação Social], 
NIF/pessoa coletiva n.º ……………….., com domicílio/sede em …………………………………………, 
representada por (1) ............................................................................ na qualidade de 
………………………………………………….., declara, sob compromisso de honra, que manterá o 
sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou 
outra, relativa aos restantes candidatos e candidaturas a que tenha acesso, nos termos 
previstos no artigo 11.º do Aviso de Abertura do Procedimento. 

2 - Para o efeito declara ainda ter conhecimento de que toda a informação e 
documentação cobertas pelo dever do sigilo referido no número anterior não podem 
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento 
que não o destinado direta e exclusivamente a matéria de defesa dos seus interesses, 
no âmbito da respetiva candidatura. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica a exclusão da candidatura apresentada e constitui contraordenação muito 
grave, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a adjudicação de 
lotes e/ou formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

[Local], [data] [Assinatura (2)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas. 

(2) Assinatura de quem obriga a entidade, com recurso a assinatura eletrónica qualificada, mediante a utilização de 
certificados qualificados de assinatura eletrónica que permita atestar os poderes de representação nos termos da Lei 
n.º 96/2015, de 17 de agosto, nos termos do disposto no artigo 11.º do Aviso de Abertura 


