REGULAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE PROENÇA-A-NOVA
Preâmbulo
Enquadrado no projeto do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, o presente regulamento pretende
estabelecer regras e critérios que disciplinem a transação dos terrenos industriais infraestruturados,
propriedade do Município.
O regime estabelecido no seu articulado justifica-se no facto de a venda dos lotes ou parcelas se
efetuar a preços muito abaixo do valor de mercado, sempre com vista à dinamização económica
continuada do parque empresarial. A implementação deste regulamento tem por objetivo
subjacente a criação de um quadro de obrigações, deveres e garantias entre os intervenientes, por
forma a dar continuidade, no espaço e no tempo, à filosofia, aos objetivos gerais e à estratégia
preconizada para o parque empresarial, que levaram a Câmara Municipal de Proença-a-Nova a fazer
grandes investimentos na sua criação e promoção.
Em virtude dos elevados montantes de investimento em causa, tanto na aquisição do espaço da exsotima, bem como nas obras de infraestruturação, este regulamento pretende dar à Câmara
Municipal de Proença-a-Nova mecanismos de segurança e atuação no controle dos projetos de
instalação industrial aceites, salvaguardando os valores de apoio e investimento municipal
envolvidos e evitando situações de injustiça entre projetos industriais instalados.
Pretende ainda, de uma forma muito clara, dar às empresas candidatas à instalação, em processo de
instalação ou já instaladas, um quadro de responsabilidades de atuação e relacionamento, pelo qual
se têm de reger no âmbito da convivência social e económica proporcionada pela sua instalação no
Parque Empresarial.
Assim, no uso da competência prevista pelos art.º 112.º e 241.º da Constituição da República
Portuguesa e, nos termos da alínea ee) e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, a Câmara Municipal aprova o Regulamento do Parque Empresarial, a qual deverá ser
submetida a aprovação da Assembleia Municipal.
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação
1. O presente regulamento estabelece as regras e os critérios que regem a transmissão e utilização
de lotes ou parcelas industriais, arrendamento e incubação de empresas, propriedade do
Município, localizados no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, adiante designado por PEPA.
2. As condições de utilização dos lotes ou parcelas, dos prazos de instalação de unidades industriais
e efeitos da não laboração aplicam-se a todos os adquirentes, a qualquer título, na vigência do
presente regulamento.
Artigo 2.º
Princípios gerais
1. Constituem princípios gerais de funcionamento os seguintes objetivos estabelecidos para a
implementação do parque:
a) Promover o desenvolvimento local e regional de forma sustentada e ordenada;
b) Fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial;
c) Estimular a reestruturação e diversificação dos sectores de atividades já implementados no
Concelho;
d) Apoiar novas iniciativas empresariais;
e) Fomentar a criação de emprego e fixação da população;
f)

Proteger o investimento feito na urbanização e infraestruturação realizado e/ou a realizar;

g) Apoiar e promover o desenvolvimento de projetos e ideias de negócio;
h) Salvaguardar o investimento das empresas instaladas ou em instalação.
2. A utilização dos terrenos e as ações de transformação neles implementados deverão respeitar,
cumulativamente, o plano de pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PPPEPN) e o
regulamento municipal de urbanização e edificação, bem como as restantes normas legais em
vigor em matéria de urbanismo e ordenamento do território.
3. Por deliberação da Câmara Municipal, serão consideradas de relevante interesse municipal as
candidaturas que observem algum dos seguintes pressupostos:
a) O interesse económico que representa para o concelho o projeto empresarial a instalar e as
respetivas condições de viabilidade;
b) Relevância do número de postos de trabalho a criar;
c) As condições e as características de instalação e laboração;
d) A deslocação de empresas com sede no concelho para o PEPA;
e) As características de preservação ambiental do projeto e os respetivos meios de proteção.
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Artigo 3.º
Responsabilidade da Câmara Municipal
1. A gestão urbanística da área integrada no parque empresarial é da responsabilidade da Câmara
Municipal, que terá a obrigação de implementar e fazer implementar os documentos de
planeamento e gestão em vigor.
2. É da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal, a promoção, gestão e administração dos
terrenos propriedade do Município, já urbanizados e infraestruturados.
Artigo 4.º
Setores de atividade
1. Serão aceites, em função da disponibilidade dos lotes ou parcelas e das suas características
específicas, empresas dos seguintes setores de atividade:
a) Indústria transformadora;
b) Agroindustrial;
c) Transportes, armazenagem e logística;
d) Comércio por grosso;
e) Eletricidade, gás e água;
f)

Construção e obras públicas;

g) Serviços;
h) Quaisquer outros considerados de interesse para o município.
2. A admissão de qualquer atividade económica carece, no entanto, de aprovação prévia por parte
da Câmara Municipal, podendo ser fundamentadamente rejeitada, designadamente em virtude
de:
a) A atividade a desenvolver pela empresa candidata ser manifestamente incompatível com a
lógica de funcionamento do PEPA;
b) A atividade industrial a desenvolver ser suscetível de gerar danos ambientais significativos;
c) Se antever que a atividade a desenvolver possa gerar conflitos ou prejuízos significativos no
funcionamento e na conservação das infraestruturas do parque empresarial.
CAPÍTULO II
CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS LOTES OU PARCELAS
Artigo 5.º
Aquisição e utilização dos lotes ou parcelas
1. A aquisição e utilização de lotes ou parcelas de terreno no PEPA ficam condicionadas ao estrito
cumprimento das normas constantes do presente regulamento, do PPPEPN, bem como ao
integral e pontual cumprimento do processo de candidatura e do processo de licenciamento da
atividade.
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2. A utilização ou a transmissão de parcelas depende das caraterísticas do parque empresarial e das
condições específicas que venham a ser acordadas entre o Município e a empresa candidata,
podendo revestir a seguinte forma:
a) Aquisição da propriedade da parcela;
b) Aquisição de pavilhões;
c) Construção de direito de superfície;
d) Constituição de direito de superfície sucedâneo, quando o original correspondente esteja na
titularidade do Município e os termos em que o mesmo a favor desta foi constituído permita
a subcontratação em causa.
3. O direito de superfície poderá ser convertido, no futuro, em propriedade plena, nos precisos
termos consignados no título constitutivo daquele direito, ou por mútuo acordo.
4. Os adquirentes dos lotes ou parcelas não poderão alienar, arrendar ou permitir a utilização do
lote ou parcela de terreno, das construções ou instalações nelas implantadas para fins diferentes
daqueles que foram aprovados nas candidaturas, salvo se, para o efeito, forem devidamente
autorizados pela Câmara Municipal, equivalendo também esta autorização à comunicação do não
exercício do direito de preferência.
5. Caso se verifique a situação excecional prevista no número anterior, mantêm-se todas as
obrigações decorrentes do presente regulamento, nomeadamente as respeitantes ao processo de
instalação e laboração da atividade industrial.
6. Para comprovação da efetiva laboração da empresa, poderá a Câmara Municipal solicitar aos
adquirentes a demonstração do uso dos lotes ou parcelas, através da entrega das contas
aprovadas relativas ao último ano de atividade.
7. A alteração da finalidade do uso dos lotes ou parcelas, aprovada no âmbito do programa de
candidatura e do processo de licenciamento, fica condicionada à autorização prévia da Câmara
Municipal.
8. A autorização a que se refere o número anterior deverá ser solicitada pelo requerente, por
escrito, com a devida fundamentação.
9. A Câmara Municipal poderá, mediante deliberação, atribuir o lote ou parcela, ainda que com
construções erigidas, ou fração de lote ou parcela ou fração da respetiva construção, em regime
de arrendamento, sempre que entenda ser vantajoso para o Município.
10.O contrato de arrendamento rege-se pelo regime do arrendamento urbano, sendo o valor
definido e publicitado pela Câmara Municipal.
Artigo 6.º
Preço e condições de venda dos lotes
1. Os preços dos lotes ou parcelas serão os constantes de um quadro de preços, a atualizar
anualmente, reservando a Câmara Municipal de Proença-a-Nova o direito de praticar outro preço
quando entender justificado, designadamente em função do número de postos de trabalho
criados ou outra forma de incidência positiva na economia local.
2. O preço de venda dos lotes ou parcelas, será obtido através do produto do valor unitário por m2,
definido no Anexo A ao presente regulamento e que dele faz parte integrante, pela área de cada
um deles.
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3. Para a concretização definitiva da venda, as empresas selecionadas ficam obrigadas a celebrar
com a Câmara de Municipal de Proença-a-Nova um contrato-promessa de compra e venda.
4. A escritura de compra e venda será celebrada no prazo de seis meses, a contar da data de
celebração do contrato-promessa.
5. O prazo estabelecido no número anterior poderá ser prorrogado por idênticos períodos de
tempo, até um máximo de dois anos, em circunstâncias devidamente justificáveis e aceites pela
Câmara Municipal.
6. O valor da transmissão deverá ser integralmente liquidado até à data de celebração da escritura
pública, correndo por conta dos adquirentes todos os encargos decorrentes da mesma.
7. Na escritura de compra e venda deverão figurar expressamente, entre outras, as seguintes
menções:
a) Valor do terreno conforme o definido nº 2 do presente artigo e o fim a que se destina;
b) Dever de cumprimento do presente regulamento, do regulamento do plano de pormenor do
Parque Empresarial de Proença-a-Nova, dos regulamentos municipais aplicáveis e demais
legislação em vigor;
c) Obrigação de cumprir os prazos previstos no artigo 16.º do presente regulamento;
d) Restrições ao direito de propriedade, designadamente a cláusula de reversão dos lotes ou
parcelas de terreno, a qual constitui condição de celebração do negócio, independentemente
da modalidade de aquisição na vigência do presente Regulamento;
e) Direito de preferência do Município de Proença-a-Nova na alienação entre vivos dos lotes ou
parcelas adjudicados e construções neles edificadas;
f)

Indicação de que o contrato de compra e venda obedece ao disposto no presente
regulamento.
Artigo 7.º
Reversão

1. O não cumprimento, grave e reiterado, por parte da empresa utente, das obrigações
estabelecidas no presente regulamento, confere ao Câmara o direito de resolver o contrato, para
todos os efeitos legais, se assim o entender com efeitos a nível de reversão das instalações para a
posse do Município.
2. O não cumprimento de qualquer dos prazos estabelecidos no artigo 16.º do presente
regulamento, determina a reversão dos lotes ou parcelas de terreno e de todas as benfeitorias
neles introduzidas a favor do Município de Proença-a-Nova, revertendo ambos a favor do
Município sem que a empresa tenha direito a qualquer indemnização.
3. Igual sanção se aplica quando, no prazo correspondente ao processo de instalação (3 anos) e
depois de iniciada a laboração, independentemente dos proprietários, se verifique a não
laboração por período igual ou superior a 12 meses, sem que seja apresentado plano de
recomeço de laboração à Câmara Municipal, ou se, apresentado, não seja apresentada
fundamentação que possibilite a aceitação pela Câmara Municipal.
4. Considera-se não laboração nomeadamente a não manutenção de postos de trabalho da
produção (relacionados com os fins do estabelecimento, excluindo os meramente
administrativos, como de expediente contabilísticos), o encerramento de portas em horário de
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funcionamento, a abertura sem expedição de produção, ou a não apresentação das contas
relativas ao último ano de atividade.
5. Verificando-se qualquer causa de reversão, poderá ser dado início ao respetivo procedimento,
recorrendo o Município a quaisquer meios disponíveis para operar a reversão, nomeadamente
através da prática de ato administrativo.
6. A Câmara poderá desencadear as diligências de reversão mesmo em caso de insolvência da
empresa, ou execução de garantias, sempre tendo em vista que o lote ou parcela sejam utilizados
para fins previstos no regulamento e plano, o mais célere possível.
7. No âmbito da deliberação de ordem de reversão, será fixada data para outorga da escritura que a
titule.
8. A Câmara Municipal, em caso de não entrega do lote, ou de não comparência dos interessados
para a outorga da escritura, procederá às diligências que forem necessárias para tomar posse do
lote, ao abrigo do artigo 156º do CPA, bem como às diligências relativas à reversão da
propriedade.
9. A não entrega do lote ou parcela após a notificação implica que a reversão subsequente se efetue
com o dever de indemnização ao Município de 1/12 do valor do lote ou parcela, por cada mês de
calendário, até à investidura do Município na propriedade.
10.A cláusula de reversão constante no presente artigo está sujeita a registo obrigatório nos termos
previstos no Código do Registo Predial.
11.Para efeitos do disposto no presente artigo, fica reconhecido ao Município de Proença-a-Nova o
privilégio à execução imediata.
Artigo 8.º
Direito de preferência
1. O Município de Proença-a-Nova goza do direito de preferência, com eficácia real, em caso de
alienação do lote ou parcela adjudicado e edificações nele construídas, nos termos do previsto
nos artigos 414º a 423º do Código Civil e com as especificidades previstas nos números seguintes.
2. O proprietário que pretenda efetuar a alienação deve comunicar, por escrito, à Câmara Municipal
o projeto de venda e as cláusulas do respetivo contrato, podendo a Câmara Municipal, após
receber a comunicação, exercer o direito de preferência no prazo de 30 dias.
3. Em caso de venda de lote onde não haja edificação licenciada ou admitida, a Câmara Municipal
preferirá pelo valor da venda inicial da Câmara ao proprietário do mesmo, atualizado de acordo
com o índice anual de preços no consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.
4. O proprietário pronuncia-se nos cinco dias subsequentes à comunicação da Câmara Municipal,
sob pena de se considerar não ter sido dado a conhecer o objeto, fundamentando o interesse da
venda.
5. Na sequência, a Câmara Municipal, no prazo de 15 dias, comunica definitivamente a decisão de
preferir ou não, e caso opte por não exercer a preferência será indemnizada pelo montante da
diferença entre o valor da venda inicial e o da venda atual.
6. Caso o lote seja vendido já com edificação implantada, desde que licenciada ou admitida em
procedimento de controlo prévio, o proprietário que pretenda efetuar a alienação deve
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comunicar, por escrito, à Câmara Municipal o projeto de venda e as cláusulas do respetivo
contrato, quanto à venda do conjunto.
7. Se a Câmara Municipal não concordar com o valor pode não exercer a preferência, mas é
indemnizada pela diferença entre o valor da venda inicial e o da venda atual.
8. Para efeitos do número anterior, comunica no prazo de 30 dias previsto no nº 2, o valor que
considera justo para o lote, devendo o proprietário pronunciar-se, no prazo de 15 dias.
9. Se definitivamente, no prazo de 15 dias a Câmara Municipal de Proença-a-Nova não concordar, é
obrigatoriamente desencadeado pelo alienante, até à data da venda, procedimento de avaliação
do lote ou parcela de terreno.
10.O valor do lote será calculado com autonomia do das edificações aí existentes por uma comissão
arbitral, constituída por três técnicos, nos seguintes termos:
a) Um técnico nomeado pela Câmara Municipal, outro pelo alienante e o terceiro por comum
acordo das partes;
b) Na falta de acordo sobre o terceiro árbitro, nos 15 dias após notificação para o efeito, a
nomeação será feita pelos dois árbitros;
c) Caso nos 15 dias subsequentes subsista a falta de acordo ou caso não seja indicado o terceiro
árbitro, o valor será calculado pela comissão de avaliação da Câmara Municipal;
d) A avaliação será igualmente feita pela comissão de avaliação Municipal, caso o alienante não
desencadeie o procedimento de avaliação, dando a conhecer o seu árbitro e notificando a
Câmara Municipal de Proença-a-Nova para também nomear árbitro.
11.Sempre que o Município não exerça o direito de preferência, o adquirente obriga-se ao
cumprimento do presente regulamento, designadamente das obrigações respeitantes ao
processo de instalação e laboração da atividade industrial, aplicando-se, em caso de
incumprimento, as normas referentes à reversão.
Artigo 9.º
Isenções e reduções de taxas e licenças
1. A Câmara poderá quando o entender justificado, proceder à redução total ou parcial do valor das
taxas camarárias à sua isenção, nos termos do disposto no regulamento da urbanização e
edificação do Município de Proença-a-Nova.
2. Em situações particulares de grande interesse económico do projeto, mas com manifesta
impossibilidade de instalação das empresas dentro das áreas infraestruturadas pela Câmara,
dentro do Parque empresarial, esta poderá proceder à concessão de outros incentivos, a
determinar consoante cada caso.
Artigo 10.º
Arrendamento
1.

A utilização dos lotes ou parcelas que possuam edificação, a sua utilização deverá revestir a
forma de arrendamento.

2.

O contrato de arrendamento rege-se pelo regime do arrendamento urbano, sendo o valor
definido e publicitado pela Câmara Municipal.
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3.

O preço padrão é de € 1,00 o metro quadrado, atualizado anualmente de acordo com o fator de
atualização previsto no regulamento de regulamento de cobrança e tabela de taxas, licenças e
outras receitas municipais.

4.

Na utilização das parcelas as empresas dispõem de um período inicial de carência de 3 meses, a
contar da data de assinatura do contrato de arrendamento.

5.

Caso a sede da empresa se localize no concelho de Proença-a-Nova, o preço padrão por metro
quadrado será reduzido em 20% nos dois primeiros anos.

6.

A título de incentivo à contratação, poderão as empresas instaladas usufruir ainda de uma
redução de 15% por cada 3 postos de trabalho no caso de micro entidades, e uma redução de
15% para cada 10 postos de trabalho no caso de pequenas, médias e grandes empresas.

7.

Para efeitos de aplicação do número anterior, os pressupostos de redução são definidos no
anexo B ao presente regulamento e que dele faz parte integrante.

8.

A atribuição do incentivo previsto no n.º 6, carece de aferição semestral mediante a
apresentação de declaração de remuneração da segurança social.

9.

O total dos incentivos ao arrendamento previstos no presente artigo não poderá ultrapassar
75% do valor da renda prevista no n.º 3.

10. O período mínimo de duração de contrato de arrendamento é de 5 anos, sendo renovado
automaticamente por períodos de um ano.
11. Nas situações em que o mesmo seja renunciado por parte da arrendatária, antes do terminus do
período inicial do contrato, terá a arrendatária de reembolsar o Município do valor do apoio
identificado no n.º 4, 5 e 6 do presente artigo.
CAPÍTULO III
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO NO PARQUE EMPRESARIAL DE PROENÇA-A-NOVA
Artigo 11.º
Disposições gerais
1.

O adquirente obriga-se a respeitar o objeto, o plano, o faseamento e os prazos constantes do
programa de candidatura, conforme aprovado pela Câmara Municipal.

2.

O incumprimento dos prazos pode determinar para a empresa a perda de direitos sobre o
terreno e as construções entretanto executadas, salvo situações devidamente justificadas de
grande anormalidade ou imprevisibilidade que ocorrerem durante o processo de instalação,
desde que devidamente aceites pela Câmara Municipal.
Artigo 12.º
Candidatura

A formalização de candidaturas para aquisição de direitos sobre o lote ou parcela deverá ser
apresentada à Câmara Municipal, devendo ser instruída com os seguintes elementos:
a) Apresentar programa de candidatura de aquisição de lote ou parcela, conforme modelo
constante do Anexo C ao presente regulamento e que dele faz parte integrante.
b) Indicar os meios financeiros disponíveis, incluindo declaração de capacidade financeira de,
pelo menos, um banco.
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c) Apresentar declaração de conhecimento e aceitação dos termos do presente regulamento;
d) Fornecer outros elementos que permitam uma correta avaliação do empreendimento e do
interesse concelhio no investimento, nos termos do presente regulamento.
Artigo 13.º
Critérios de avaliação
1. As propostas de instalação no PEPA serão consideradas por ordem de entrada e avaliadas
segundo os seguintes fatores:
a)

Carácter inovador e relevância estratégica do projeto, no contexto das políticas de
desenvolvimento local e regional;

b)

Mais-valias sociais, ambientais e económicas da atividade da unidade empresarial a nível
local e regional;

c)

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

d)

Solidez empresarial do promotor, incluindo a situação económico-financeira da empresa,
garantia de financiamento do projeto e a existência de sistemas de gestão da qualidade e/ou
ambiental certificados;

e)

Observância dos pressupostos de relevante interesse municipal, referidos no art. 2.º, nº 3, do
presente regulamento.

2. Os fatores serão pontuados de 1 a 5, sendo: 1 - Muito reduzido; 2 - Reduzido; 3 - Médio; 4 Elevado; 5 – Muito elevado.
3. A classificação da proposta, numa escala até 20, será obtida pela soma das pontuações dos
fatores.
4. A classificação mínima de admissibilidade de uma proposta será de 10.
5. No caso de a procura exceder o número de parcelas disponíveis, serão selecionadas as propostas
com melhor classificação.

Artigo 14.º
Análise do processo de candidatura
1. A candidatura à aquisição de direito sobre o lote ou parcela e instalação empresarial, apresentada
nos termos do artigo anterior, será objeto de análise e parecer da Câmara Municipal de Proençaa-Nova.
2. Serão critérios de análise e seriação das candidaturas os descritos no artigo anterior.
3. Em caso de parecer favorável, a Câmara Municipal elaborará uma proposta fundamentada ao
candidato adquirente contendo, entre outros, os seguintes elementos:
a)

Proposta de localização em lote ou parcela;

b)

Preço e condições de pagamento;

c)

Informação relativa às condições de uso e ocupação do lote ou parcela.
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4. No prazo de 30 dias a contar da apresentação da proposta referida no número anterior, o
candidato adquirente deverá declarar, por escrito, se aceita a proposta, sendo considerada não
aceite em caso de falta de declaração expressa, implicando o encerramento do processo de
candidatura.
Artigo 15.º
Procedimento de admissão
Após a aceitação da proposta a Câmara Municipal de Proença-a-Nova comunicará ao candidato a
utente a sua admissão e indicará a data para a celebração do contrato-promessa de compra e venda,
cuja não assinatura na data marcada, salvo motivo de força maior devidamente justificado, implica a
caducidade da reserva.
Artigo 16.º
Licenciamento, construção e laboração
1. Após a decisão de aceitação da candidatura, a empresa terá um prazo máximo de 12 meses para
submeter o projeto das instalações a controlo urbanístico.
2. Na fase de instrução do pedido de licenciamento, poderá a Câmara Municipal de Proença-a-Nova
colaborar com o adquirente na preparação do respetivo processo.
3. Após a concessão do título urbanístico, a empresa dispõe do prazo máximo de 12 meses para
proceder ao início dos trabalhos de construção e do prazo máximo de 24 meses para concluir os
referidos trabalhos.
4. Após a obtenção da autorização de utilização, a empresa dispõe do prazo máximo de 6 meses
para dar início à laboração da atividade.
5. Depois da emissão da autorização de utilização a empresa tem um máximo de 3 anos para
cumprir o projeto de instalação e os objetivos industriais/comerciais/serviços propostos,
constituído este o período mínimo de instalação e consolidação da empresa, designado no
presente regulamento como correspondente ao processo de instalação.
6. Os prazos referidos nos números 1 e 3 a 5 são obrigatoriamente cumpridos pela empresa
adquirente, salvo situações devidamente justificadas de grande anormalidade ou
imprevisibilidade, que possibilitem, mediante requerimento do interessado, a prorrogação dos
referidos prazos por parte da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
7. É obrigatório o cumprimento integral do projeto geral de construção, incluindo a completa
execução dos arranjos exteriores que deverão obedecer ao projeto aprovado.
8. Tendo por objetivo a manutenção dos elevados padrões de qualidade ambiental e urbana
pretendidos, o adquirente encontra-se sempre obrigado a respeitar o regulamento do parque
empresarial de Proença-a-Nova.
9. A Câmara poderá, quando devidamente justificado, conceder licença para habitação do guarda ou
do responsável pelas instalações da empresa.
Artigo 17.º
Condições de conservação e manutenção das instalações
Com vista à manutenção de elevados padrões de qualidade ambiental, incumbe a cada unidade
industrial:
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a) Manter os edifícios e restantes construções em bom estado de conservação, promovendo,
para isso, as necessárias obras com a devida regularidade;
b) Manter os equipamentos fabris em boas condições de conservação, funcionamento e
segurança;
c) Manter sempre devidamente tratados os espaços verdes no interior do lote, sejam eles
arborizados, relvados ou ajardinados;
d) Preservar permanentemente a limpeza e higiene dos espaços de circulação no interior do
lote;
e) Manter os contentores de resíduos sólidos urbanos bem conservados e localizados,
cumprindo os horários de recolha estabelecidos pelos serviços de recolha competentes;
f)

Gerir corretamente os resíduos gerados no interior das instalações fabris, promovendo o
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.
Artigo 18.º
Condicionamento infraestruturais

1. As ligações à rede de infraestruturas do parque constituem encargos dos seus proprietários e
deverão ser requeridas, diretamente por aqueles às entidades competentes a quem deverão
pagar os custos de instalação, utilização e consumo.
2. As parcelas que necessitem de alimentação elétrica com potência igual ou superior a 50 kVA
deverão prever a construção de um espaço próprio para a instalação de um posto de
transformação privativo que decorrerá por conta do respetivo proprietário.
3. Relativamente ao tratamento de resíduos industriais poluentes, dada a gama de necessidades
decorrentes dos diversos tipos de atividades empresariais, ficará a cargo de cada um dos
proprietários, sob fiscalização do Município e entidades competentes, a instalação dos
dispositivos necessários que, em cada caso, serão previstos na fase de projeto.
CAPÍTULO IV
CO UTILIZAÇÃO DO PARQUE
Artigo 19.º
Âmbito e objetivos
1. O presente capítulo estabelece as normas gerais de acesso, instalação, utilização e frequência do
Parque Empresarial de Proença-a-Nova e aplica-se às empresas instaladas e a instalar no Parque,
as quais devem, igualmente, fazer cumprir por todas as pessoas do exterior que se desloquem às
suas instalações.
2. O presente capítulo não desvincula a responsabilidade das empresas instaladas no parque quanto
ao cumprimento das disposições legais e outras a que estejam obrigadas.
3. O capítulo tem como objetivo:
a)

Assegurar a transparência do processo de acesso, instalação e utilização das instalações e
espaços comuns do PEPA;

b)

Promover a qualificação e o adequado funcionamento do PEPA, assegurando o respeito pelas
condições de instalação;
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c)

Favorecer a qualificação das empresas instaladas através da promoção da qualidade dos
espaços que ocupam;

d)

Minimizar os impactes ambientais resultantes das atividades empresariais instaladas.
Artigo 20.º
Poderes de Fiscalização

Assiste ao Município, o direito de acesso a quaisquer áreas ou instalações do parque, para verificação
do cumprimento das normas do presente regulamento, bem como o direito de acionar os meios
adequados à retoma da posse das mesmas, sempre que, por razões do seu incumprimento, esteja
ameaçado o interesse público.
Artigo 21.º
Infraestruturas
1.

2.

As infraestruturas do PEPA são constituídas por:
a)

Acessos e arruamentos comuns;

b)

Parques de estacionamento comuns;

c)

Redes principais de água, eletricidade e telecomunicações;

d)

Redes principais de drenagem de águas residuais e de águas pluviais;

e)

Estação de tratamento de águas residuais;

f)

Equipamentos de interesse coletivo (iluminação exterior, sinalização);

g)

Espaços verdes comuns.

As infraestruturas são construídas pelo Município, sem prejuízo da intervenção de entidades
terceiras, designadamente, as prestadoras de serviços públicos.
Artigo 22.º
Serviços a prestar pelo Município

1.

2.

O Município compromete-se a prestar, através de si ou de terceiros, de forma contínua e eficaz,
os seguintes serviços nas áreas de utilização comum:
a)

Limpeza;

b)

Jardinagem e conservação dos espaços verdes existentes;

c)

Gestão dos meios comuns de sinalização informativa do Parque;

d)

Coordenação da recolha dos resíduos sólidos urbanos;

e)

Vigilância e segurança;

f)

Iluminação dos arruamentos;

g)

Tratamento de efluentes líquidos domésticos.

O Município, através de si ou de terceiros, pode ainda colocar à disposição das empresas
utentes outros serviços de reconhecido interesse para o PEPA ou para as próprias empresas,
designadamente:
a)

Salas de reunião e formação;
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3.

b)

Serviços de telecomunicações;

c)

Organização de acções de formação profissional;

d)

Assessoria em processos de licenciamento da atividade;

e)

Assessoria técnica na elaboração do projeto e gestão de construção no interior das
edificações;

f)

Serviços de consultoria de gestão, de base tecnológica ou de assistência a instalações
técnicas de empresas utentes;

g)

Coordenação da recolha e destino final de resíduos sólidos específicos produzidos nas
empresas utentes.

Os serviços prestados pelo Município serão objeto de contrato a celebrar entre esta e a empresa
utente.
Artigo 23.º
Direitos Gerais

As empresas utentes têm o direito de usufruir de todas as infraestruturas e serviços de uso comum
instalados no PEPA, segundo as condições estabelecidas e conformando-se com as limitações
impostas, por razões de ordem funcional, operacional, estratégica ou de segurança, pela entidade
gestora ou pelas respetivas entidades fornecedoras.
Artigo 24.º
Obrigações das empresas utentes
1.

As empresas utentes obrigam-se a:
a)

Cumprir e fazer cumprir pelos seus membros dos órgãos sociais, empregados,
colaboradores, clientes, fornecedores e visitantes o disposto no presente regulamento;

b)

Licenciar a atividade industrial a exercer nos termos legais adequados e a mencionar essa
atividade no contrato a estabelecer com a entidade gestora;

c)

Observar as regras gerais de urbanidade, segurança e de respeito por terceiros;

d)

Cumprir as regras relativas à ocupação do espaço por si arrendado, proteção ambiental e
utilização das infraestruturas e espaços comuns de acordo com o estabelecido no presente
regulamento;

e)

Permitir o acesso aos equipamentos sob gestão do Município que se encontrem nas
instalações que ocupam para fins de manutenção e reparação;

f)

Pagar, nos prazos previstos, a retribuição mensal estabelecida no contrato celebrado assim
como a retribuição pela gestão correspondente aos serviços de utilização comum prestados
pelo Município, nos termos do disposto no artigo 22.º do presente regulamento;

g)

Manter em vigor, com valor adequado e atualizado, seguros de responsabilidade civil e
seguros multirriscos sobre as suas instalações, que cubram riscos de incêndio, explosão e
outros riscos relevantes para as atividades exercidas, cujo beneficiário deverá ser o
Município de Proença-a-Nova;
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h)

Fornecer os elementos sobre a atividade da empresa e/ou os relativos à conformidade com
as obrigações legais aplicáveis, designadamente em matéria de recursos humanos, saúde,
higiene, segurança e ambiente, sempre que lhes seja solicitado pelo Município;

i)

Zelar pelas infraestruturas, equipamentos e outros bens comuns do PEPA;

j)

Manter as suas instalações em bom estado de conservação, segurança, limpeza e
salubridade, cabendo-lhes executar por sua conta todas as operações de manutenção
necessárias;

k)

Manter em bom estado de conservação as áreas ajardinadas no interior da parcela, as
vedações e outros componentes do tratamento paisagístico das instalações;

l)

Comunicar ao Município quaisquer situações detetadas que possam prejudicar o
funcionamento do PEPA ou degradar as infraestruturas e outros bens comuns;

m) Enquanto não iniciarem a sua instalação ou construção no parque empresarial, as empresas
utentes deverão manter as parcelas desmatados e vedados, não sendo permitido o
depósito temporário de resíduos nem substâncias perigosas ou poluentes.
2.

A utilização das instalações para finalidades diversas das contratualmente estabelecidas carece
de prévia autorização do Município, podendo dar origem a alterações ao contrato e à
necessidade de obtenção de novas licenças de laboração/utilização.

3.

Os utentes não podem permitir que terceiros utilizem, a título gratuito ou oneroso, qualquer
área das suas instalações ou áreas comuns, salvo se previamente autorizados pelo Município.

Artigo 25.º
Uso das instalações
1.

A utilização das instalações contratadas pelas empresas para finalidades diferentes das
expressas nos respetivos contratos celebrados carece de autorização prévia da Câmara
Municipal.

2.

No caso de intervenção de empresas externas, devidamente autorizadas pela Câmara Municipal,
em trabalhos pontuais nas empresas instaladas, estas serão responsáveis pelo cumprimento do
presente regulamento por parte das empresas que contratam para a execução dos referidos
trabalhos.
Artigo 26.º
Ocupação das instalações

1.

A ocupação dos espaços por parte das empresas instaladas não pode exceder os limites
previstos no Polígono de Implantação correspondendo à área contratada pela Empresa.

2.

Fora do polígono de implantação não são admitidas quaisquer ocupações, exceto em casos
especiais, prévia e expressamente autorizados pelo Município.
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Artigo 27.º
Armazenamento de materiais a descoberto
1.

A armazenagem de materiais a descoberto está condicionada à sua localização dentro das
respetivas áreas contratadas.

2.

Os materiais armazenados deverão respeitar as condições de segurança previstas no respetivo
Plano de Emergência Interno e estar acondicionados e devidamente organizados, de forma a
não provocarem riscos nem conferirem impactes ambientais e visuais negativos.
Artigo 28.º
Circulação Rodoviária Interna e Estacionamento

1.

A circulação automóvel, pedonal e o estacionamento, no interior do PEPA, para além do
respeito pela sinalização existente, não poderá constituir risco para pessoas e bens, nem
dificultar a circulação e manobras de veículos pesados.

2.

O estacionamento no interior do PEPA, destina-se exclusivamente às viaturas dos utentes, bem
como dos seus funcionários, clientes ou visitantes.

3.

As áreas reservadas a estacionamento e paragem de viaturas ligeiras e pesadas encontram-se
definidas junto de cada edifício do PEPA, não sendo permitido o aparcamento ou paragem de
viaturas fora destas áreas.

4.

Não é permitido o depósito de veículos em áreas comuns por períodos superiores a 24 horas,
nem o depósito de contentores por períodos superiores a 72 horas.

5.

As operações de carga e descarga deverão ser efetuadas em locais próprios, sinalizados para o
efeito.

6.

Não é permitida a utilização ou ocupação, mesmo provisória, de vias de circulação ou espaços
comuns para aparcamento ou paragem de viaturas sem autorização prévia e definição das
medidas de prevenção e sinalização adequadas, de forma a prevenir situações que ponham em
causa a segurança.

7.

Não é permitido o acesso de viaturas no caso de todos os lugares reservados para o efeito
estarem ocupados.
Artigo 29.º
Sinalização informativa

1.

A colocação de elementos ou meios de sinalização informativa nos espaços arrendados, com
vista a identificar as empresas utentes será da responsabilidade das mesmas e a sua colocação
deve respeitar parâmetros de unidade de imagem a observar no PEPA, devendo essa colocação
ser sujeita a aprovação prévia e expressa por parte do Município.

2.

Para além dos meios de sinalização referidos no número anterior as empresas poderão colocar
sinalização pontual relativa a situações de efeito temporário sujeito a aprovação prévia e
expressa do Município.

3.

Os elementos de sinalização informativa colocados nas vias de utilização comum serão geridos
pelo Município.
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Artigo 30.º
Organização da segurança em emergência
1.

As empresas instaladas deverão possuir um Plano de Emergência Interno que estabeleça a
estrutura de segurança da empresa e as normas e procedimentos de atuação para os seus
colaboradores em situações de emergência.

2.

As empresas instaladas deverão facultar ao Município o seu Plano de Emergência Interno
elaborado nos termos do número anterior, bem como a identificação e os contactos da sua
equipa de segurança indicando, pelo menos, uma pessoa que possa ser contactada em caso de
emergência.

3.

No âmbito da aplicação do estipulado no número 1, as situações de emergência que venham a
ocorrer devem ser imediatamente comunicadas ao responsável local em serviço.
Artigo 31.º
Legislação Ambiental

1.

As empresas utentes deverão respeitar a legislação ambiental em vigor no que respeita às
normas de proteção do meio ambiente e à aplicação de medidas minimizadoras dos efeitos
produzidos pela atividade empresarial, quer na fase de instalação, quer na fase de
funcionamento pleno da empresa.

2.

As empresas utentes são as responsáveis pelos danos causados a terceiros, em caso de
funcionamento ineficaz dos seus próprios sistemas antipoluição.

3.

A suspensão temporária dos sistemas antipoluição de uma empresa instalada no PEPA, obriga à
suspensão da sua atividade.
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Artigo 32.º
Águas Residuais
1.

Para a descarga de águas residuais no coletor do PEPA, o utente deve ser titular de uma
autorização de descarga válida, emitida pelo Município, a qual estabelecerá os valores limite de
emissão, os parâmetros a observar, a periodicidade do autocontrolo a efetuar pela empresa
utente e o prazo de validade.

2.

As empresas utentes que provoquem graus de poluição do meio ou produzam efluentes líquidos
não compatíveis com o sistema geral de saneamento do PEPA e da rede municipal, tal como
definidos na autorização referida no número anterior, só serão autorizadas a laborar após
fazerem prova de que os métodos e sistemas de depuração a introduzir na rede darão plena
garantia de compatibilidade com o meio recetor e que são respeitados os parâmetros definidos
na legislação em vigor.

3.

Os valores limite de emissão para as águas residuais podem ser alterados em função de
requisitos legais e de qualidade ambiental a jusante.

4.

As empresas utentes deverão informar o Município sempre que se verifiquem alterações no
processo produtivo com repercussões ao nível da qualidade e composição das descargas de
efluentes líquidos, quer estas alterações sejam pontuais, acidentais, temporárias ou definitivas.
A reparação dos eventuais danos causados por estas descargas recairá sobre as empresas
utentes.

5.

Ao Município caberá a responsabilidade de criar as medidas minimizadoras para obviar os
efeitos das descargas que tenham sido reportadas pelas empresas utentes.

6.

As empresas utentes deverão realizar, sempre que a sua atividade o exija, pré tratamento de
efluentes líquidos de modo a garantir a compatibilidade com o sistema geral e águas residuais
da rede municipal.

7.

As empresas utentes deverão realizar ações de autocontrolo dos efluentes líquidos a realizar por
laboratórios acreditados e dar conta ao Município dos resultados dessas análises.

8.

O Município poderá, por sua iniciativa, efetuar contra análises para verificar a adequação do
autocontrolo, prevalecendo o resultado destas até à adoção de medidas de minimização e à
aceitação pelo Município de novas análises referentes a uma amostragem representativa
efetuada pelo utente, sob observação de um representante da Entidade Gestora.
Artigo 33.º
Emissões atmosféricas

1.

As instalações industriais ou de armazenagem com missões tópicas ou difusas relevantes de
partículas, odores e outros poluentes atmosféricos deverão assegurar a manutenção das
condições de funcionamento adequadas dos sistemas de minimização, de forma a cumprir os
requisitos legais, reduzir a incomodidade na vizinhança e manter um ambiente saudável no local
de trabalho.

2.

As empresas clientes deverão facultar ao Município os relatórios de autocontrolo das emissões
atmosféricas que tenham sido realizados nos termos da legislação aplicável.
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Artigo 34.º
Ruído
1.

As empresas utentes deverão tomar precauções de forma a ser cumprido o regulamento geral
sobre o ruído, de acordo com a legislação em vigor.

2.

Os estabelecimentos que laborem no período noturno devem cumprir os limites legais
admissíveis no exterior do PEPA, nos períodos diurno e noturno, em relação aos recetores mais
expostos.

3.

Os equipamentos utilizados no exterior devem cumprir os níveis de potência sonora
estabelecidos na legislação aplicável.

4.

As empresas utentes deverão facultar à Entidade Gestora os relatórios de avaliação de ruído que
tenham sido realizados nos termos da legislação aplicável, bem como os certificados de potência
sonora dos equipamentos ruidosos.
Artigo 35.º
Vibrações

1.

Não serão permitidas atividades que causem vibrações ou concussões no solo para além dos
limites do PEPA e que sejam detetáveis sem o auxílio de instrumentos de precisão.

2.

Excetuam-se do número anterior as atividades temporárias associadas a obras de construção no
PEPA.
Artigo 36.º
Resíduos sólidos e líquidos

1.

São da responsabilidade das empresas utentes, a gestão, recolha e destino final de todos os
resíduos produzidos na respetiva unidade empresarial, nos termos da legislação aplicável, com
exceção dos resíduos sólidos urbanos.

2.

É proibida a deposição de resíduos perigosos juntamente com resíduos sólidos urbanos ou
equiparados, sendo os respetivos produtores os responsáveis pela sua gestão e destino final.

3.

É proibida a descarga de resíduos líquidos, designadamente diluentes, óleos minerais e óleos
alimentares, juntamente com as águas residuais.

4.

Os resíduos recicláveis ou com potencial de valorização, os resíduos industriais e os resíduos
perigosos devem ser separados e entregues a entidades autorizadas para a sua gestão, em
cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
Artigo 37.º
Emissão de Gases

As empresas utentes, sempre que a sua atividade o exija, devem realizar o tratamento das suas
emissões gasosas, de forma a obedecer aos parâmetros definidos na legislação em vigor.
Artigo 38.º
Espécies Vegetais
1.

As espécies vegetais a adotar nas plantações dos espaços verdes no interior de cada parcela
devem ser autóctones e/ou pertencerem à flora cultural da região.
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2.

Não é admitida a introdução de espécies infestantes, como a Acácia, ou de espécies com
elevadas exigências hídricas, tal como o eucalipto ou outras espécies vegetais arbóreas,
arbustivas e/ou herbáceas consideradas invasoras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 565/99, de
21 de dezembro.

3.

No interior das parcelas, em áreas adjacentes aos arruamentos do PEPA, não é admitida a
plantação de espécies vegetais com elevadas exigências de espaço que comprometam o
conforto das zonas pedonais, bem como o correto desenvolvimento das árvores de arruamento
propostas.

4.

As espécies a localizar junto a muros e/ou infraestruturas não devem possuir raízes perfurantes
de modo a não provocar danos no subsolo que, a existirem, serão da responsabilidade da
respetiva empresa instalada.
Artigo 39.º
Distribuição de energia elétrica

1.

As ligações das infraestruturas elétricas às parcelas, a estabelecer sob responsabilidades das
empresas instaladas, devem obrigatoriamente ser do tipo subterrâneo, a partir dos pontos de
entrega previamente estabelecidos pelo Município.

2.

Qualquer solicitação por parte das empresas instaladas, de potências elétricas, em baixa tensão,
superiores aos valores admissíveis pela entidade distribuidora, fica condicionada à decisão desta
entidade.

3.

Todos os postos de transformação privativos devem prever a sua alimentação em anel, devendo
por isso ter duas celas de entrada, ser alimentados em cabo subterrâneo com anel MT e
garantido o acesso permanente pelos serviços da EDP.

4.

As empresas instaladas devem observar todos os requisitos técnicos ou regulamentos da
entidade distribuidora de energia elétrica, bem como toda a regulamentação aplicável ao
sector.

5.

As empresas instaladas ficam obrigadas a suportar os encargos que resultarem do
estabelecimento das ligações das infraestruturas elétricas às parcelas.
Artigo 40.º
Infraestruturas de água para consumo humano e para rega e/ou lavagens

1.

As ligações das infraestruturas de abastecimento de água às parcelas, a estabelecer sob
responsabilidades das empresas instaladas, devem obrigatoriamente ser do tipo subterrâneo, a
partir dos pontos de entrega previamente estabelecidos pelo Município.

2.

As empresas instaladas devem observar todos os requisitos técnicos ou regulamentos da
entidade distribuidora de água, bem como toda a regulamentação aplicável ao sector.

3.

As empresas instaladas ficam obrigadas a suportar os encargos que resultarem do
estabelecimento das ligações das infraestruturas de abastecimento de água às parcelas.
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Artigo 41.º
Infraestruturas de drenagem de águas residuais
1.

As ligações das infraestruturas de drenagem de águas residuais às parcelas, a estabelecer sob a
responsabilidade das empresas instaladas, devem obrigatoriamente ser do tipo subterrâneo, a
partir dos pontos de recolha previamente estabelecidos pelo Município.

2.

As empresas instaladas devem observar a regulamentação e procedimentos em vigor no
Concelho no que concerne às redes de drenagem de águas residuais.

3.

As empresas instaladas ficam obrigadas a suportar os encargos que resultarem do
estabelecimento das ligações das infraestruturas de drenagem de águas residuais às parcelas.
Artigo 42.º
Infraestruturas de drenagem de águas pluviais

1.

As ligações das infraestruturas de drenagem de águas pluviais às parcelas, a estabelecer sob a
responsabilidade das empresas instaladas, devem obrigatoriamente ser do tipo subterrâneo, a
partir dos pontos de recolha previamente estabelecidos pelo Município.

2.

As empresas instaladas devem observar a regulamentação e procedimentos em vigor no
Concelho no que concerne às redes de drenagem de águas pluviais.

3.

As empresas instaladas ficam obrigadas a suportar os encargos que resultarem do
estabelecimento das ligações das infraestruturas de drenagem de águas pluviais às parcelas.
Artigo 43.º
Infraestruturas de telecomunicações

1.

As ligações das infraestruturas telefónicas às parcelas, a estabelecer sob a responsabilidade das
empresas instaladas, devem obrigatoriamente ser do tipo subterrâneo, a partir dos pontos de
entrega previamente estabelecidos pelo Município.

2.

As empresas instaladas devem observar todos os requisitos técnicos, regras ou regulamentos do
ou dos operadores públicos de telecomunicações com quem pretenderem estabelecer contratos
de fornecimento de serviços de telecomunicações, bem como observar toda a regulamentação
aplicável ao setor.

3.

As empresas instaladas ficam obrigadas a suportar os encargos que resultarem do
estabelecimento das ligações das infraestruturas de telecomunicações às parcelas.
CAPÍTULO V
INCUBADORA DE EMPRESAS
Artigo 44.º
Âmbito

1.

O Município, no âmbito das suas atribuições na prossecução da missão institucional de
cooperação com a sociedade envolvente, apoia e promove o desenvolvimento de ideias e de
projetos de negócios, visando fomentar a criação de empresas inovadoras e tecnologicamente
relevantes para o Concelho e para a Região.

2.

O PEPA, visa apoiar as empresas nele residentes, nos seguintes termos:
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a) Prestação de serviço de “Incubação”, consubstanciada na disponibilização às empresas dos
seguintes serviços:
 Espaço físico, dotado com energia elétrica;
 Mobiliário (conforme anexo D ao presente regulamento e que dele faz parte integrante);
 Acesso à internet por rede sem fios;
 Telefone;
 Fax;
 Fotocopiadora;
 Salas de espera e de reuniões comuns;
 Distribuição de correspondência funcionando entre as 9:00 e as 12:30 horas e das 14:00
às 17:30 horas dos dias úteis.
b) Disponibilização de recursos humanos de apoio a toda a estrutura de “incubação”,
fornecendo serviços de:
 Receção;
 Secretariado;
 Manutenção;
 Limpeza das áreas comuns;
 Vigilância e segurança.
c) Possibilidade de acesso preferencial a ações de formação, programas de cooperação, ações
de divulgação e publicidade comum, promovidas pelo Município de Proença-a-Nova.
Artigo 45.º
Requisitos dos Promotores
1.

O Município apoiará empreendedores interessados em criar e/ou estabelecer / consolidar a sua
atividade empresarial, desde que legalmente constituídos.

2.

Qualquer pessoa singular ou coletiva poderá apresentar um projeto empresarial ao Município.
Artigo 46.º
Requisitos da Candidatura

1.

Os promotores deverão apresentar ao Município um formulário de candidatura, em modelo
próprio.

2.

O Município prestará apoio no preenchimento do formulário de candidatura, fornecendo aos
promotores os tópicos que deverão constar na sua estrutura e esclarecendo eventuais dúvidas.
Artigo 47.º
Requisitos Processuais de Acesso e Avaliação

1.

O formulário de candidatura e outros documentos demonstradores da viabilidade económica da
empresa deverão ser entregues pelos promotores ao Município;
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2.

Após a entrega da candidatura, será realizada uma entrevista ao promotor para a verificação das
suas competências técnicas, sociais e relacionais e determinação da sua capacidade
empreendedora.

3.

A decisão de admissão cabe ao presidente da Câmara Municipal, com faculdade de recurso para
o Executivo Municipal.
Artigo 48.º
Confidencialidade

O Município compromete-se a salvaguardar a confidencialidade das ideias submetidas à sua análise e
aprovação.
Artigo 49.º
Requisitos Processuais de Entrada
1.

Serão admitidas na incubadora do PEPA, empresas formalmente constituídas e inscritas na
Conservatória do Registo Comercial.

2.

Uma vez admitida à Incubação a empresa ou projeto, os promotores deverão entregar no PEPA:
a) Empresas:
 Contrato de sociedade da empresa;
 Registo comercial;
 Cópia do cartão de contribuinte;
 Cópias dos cartões de cidadão e/ou bilhetes de identidade e cartões de contribuinte dos
sócios.
b) Empresários em nome individual:
 Declaração de início de atividade;
 Cópia do cartão de contribuinte;
 Cópia do cartão do cidadão e/ou bilhete de identidade.

3.

Após receção da documentação referida no número 2 será assinado entre o Município e a
empresa ou empresário em nome individual, um Contrato de Prestação de Serviços de
“Incubação”.
Artigo 50.º
Permanência das Empresas no PEPA

O período máximo de permanência no PEPA para a incubação de empresas será de dois anos,
prorrogáveis por períodos de 6 meses por solicitação dos promotores e autorização do Presidenta da
Câmara Municipal.
Artigo 51.º
Gestão
1.

É dever do Município, zelar pelo prestígio e pelos interesses deste e pelo cumprimento das
regras contratuais estabelecido com as Empresas Incubadas e pelas normas deste regulamento.
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2.

A autorização para a colocação de publicidade dentro do edifício é da exclusiva responsabilidade
do Município, bem como é da sua exclusiva responsabilidade autorizar a utilização das suas
instalações.

3.

A decisão sobre eventuais pedidos ou necessidades de mudanças de sala será da
responsabilidade do Município.

4.

É da responsabilidade do Município articular todas as ações conjuntas de cooperação entre as
empresas incubadas, na qualidade de entidade facilitadora e agregadora.

5.

Incumbe ao Município, prestar apoio na orientação técnica na fase de implementação e
desenvolvimento da ideia ou de arranque da empresa (apoio à criação da empresa;
disponibilização de espaço físico; disponibilização de espaços físicos de uso compartilhado).

6.

É obrigação do Município, acompanhar o desenvolvimento, as necessidades/dificuldades e
atividades das empresas incubadas.
Artigo 52.º
Obrigações das empresas em incubação

1.

Constituem obrigações das empresas incubadas:
a) Pagar mensalmente a prestação dos serviços:
 Ocupação do espaço;
 Chamadas telefónicas efetuadas;
 Internet;
 Fotocópias;
 Limpeza dos espaços;
 Serviço de apoio administrativo.
b) Fornecer informação relativa à sua atividade, nomeadamente:
 Número de funcionários/colaboradores;
 Volume de negócios;
 Balancetes;
 Balanço;
 Demonstração de resultados, entre outros documentos.
c) Zelar para que o espaço e equipamentos cedidos se mantenham, em perfeito estado de
conservação, organização e segurança.
d) Cooperar com o Município nas áreas das respetivas atividades, desenvolvendo todos os
esforços para que os objetivos desta sejam efetivamente atingidos.
e) Facultar ao Município ou a quem legalmente o representar, o acesso ao espaço e
equipamentos cedidos, com o único fim de comprovar o seu estado de conservação ou
ordenar reparações inadiáveis, sem prejuízo da normal prossecução das atividades ali
desenvolvidas.
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f) Aceitar e acatar a recusa ou impedimento manifestados pelo Município no que respeita a
atividades, iniciativas ou outras manifestações que venham desvirtuar, alterar ou pôr em
causa a filosofia e atuação, âmbito e objetivos estratégicos ou operacionais da Incubadora;
g) Cumprir as disposições contidas neste regulamento e contrato, e demais orientações
emitidas e aprovadas pelo Município.
2.

O Município apresentará uma fatura mensal de acordo com os valores constantes no anexo E
anexo ao presente regulamento e que dele faz parte integrante.

3.

Constitui justa causa de rescisão do contrato de Incubação a utilização indevida dos meios
colocados ao seu dispor pelo Município, para fins não decorrentes da sua atividade empresarial,
de negócio, nomeadamente o uso da internet e das instalações.

4.

As empresas em incubação manterão em bom estado de conservação e funcionamento o
espaço e os equipamentos cedidos, de forma a que, findo o contrato, os mesmos se mantenham
em bom estado de conservação e limpeza, não podendo proceder a alterações que modifiquem
a estrutura interna daquele espaço sem autorização prévia e escrita do Município.

5.

Aquando da cessação do contrato, as empresas em incubação devem deixar as instalações da
Incubadora, retirando todos os materiais que lhe pertençam e deixando livre o espaço
anteriormente ocupado.

6.

Caso alguma das empresas pretenda sair da Incubadora, deverá cumprir um prazo de aviso
prévio de trinta dias, informando o Município por escrito de que irá abandonar as instalações
ocupadas.
CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 53.º
Revisão do Regulamento

As disposições constantes do presente regulamento serão objeto de revisão ou alteração sempre que
Município o entenda conveniente.
Artigo 54.º
Dúvidas e omissões
O Município é competente para a resolução de conflitos e ou dúvidas decorrentes de aplicação do
presente regulamentam, com observância da legislação em vigor.
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Anexo A
Preço de cedência de lotes / parcelas de terreno no Parque Industrial de Proença-a-Nova

1.

O preço por metro quadrado para transmissão e utilização onerosa dos lotes/parcelas para
construção são os referidos no quadro seguinte:
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO

Custo m2

Indústria e serviços

€ 1,50

Comércio

€ 5,00

2.

O preço por metro quadrado para transmissão e utilização onerosa dos lotes/parcelas
edificados, serão definidos pela Câmara Municipal, caso a caso.

3.

O preço por metro quadrado para transmissão e utilização onerosa dos lotes/parcelas para
construção, livre de ónus e encargos, corresponde ao valor patrimonial tributável.

4.

Os preços poderão ser objeto de atualização anual por parte da Câmara Municipal.

25

Anexo B
Definição de micro entidade e para pequena, média ou grande empresa

1.

Os pressupostos de redução são definidos em dois tipos: para micro entidade e para pequena,
média ou grande empresa, sendo critério de diferenciação:
a) Total do balanço: 500.000 euros;
b) Volume de negócios líquido: 1.000.000 euros;
c) Número médio de empregados durante o exercício: 10.

2.

São consideradas pequenas, médias e grandes empresas, aquelas que, à data do balanço,
ultrapassem dois dos três critérios referidos no número anterior.
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Anexo C
Candidatura de aquisição de lote ou parcela
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração do PEPA – Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, E.M., S.A.
Apartado ____
___________________________

Requerente:
Telefone:

Fax:

Email:

Tipo de empresa a instalar:
Tipo de cedência pretendido:
Dimensão da parcela pretendida:

____________________________________, com sede __________________________________, com o
número de pessoa coletiva e único de matrícula ___________________ da Conservatória do Registo Comercial
de ________________________, com o capital social de __________ euros, neste ato representada pelo
senhor ______________________, portador do Cartão de Cidadão n.º ________________, que outorga na
qualidade de __________________, declara que tomou conhecimento e aceita o teor do Regulamento do
Parque Empresarial de Proença-a-Nova.

____________________, em _____/_____/_____

O Requerente,

___________________________________________________________________________
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PARTE I
IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR E CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES EXISTENTES

A – Identificação do Promotor
1.1 Designação social / comercial:
1.2 Sede:
1.3 Endereço:
1.4 Principais acionistas / sócios:
1.5 Atividade económica principal:
1.6 Nº trabalhadores ao serviço:
1.7 Nº estabelecimentos industriais existentes:

B - Unidade em atividade
2.1 Designação:
2.2 Localização:
2.3 Data de início de atividade:
2.4 Horário de laboração:
2.5 Principal atividade económica desenvolvida:
2.6 Principais produtos:
2.7 Capital Social:
2.8 Volume de vendas nos três últimos anos:
2.9 Número de trabalhadores:

Caracterização das instalações industriais
2.10 Área de terreno (m²):
2.11 Área das instalações de produção (m²):
Consumos
2.12 Área das instalações administrativas (m²):
2.13 Terreno próprio ou arrendado e valor de renda / terreno:
2.14 Características especiais:
2.15 Desvantagem da atual localização:
Consumos
2.16 Energia elétrica:
2.17 Combustíveis sólidos / líquidos / gasosos:
2.18 Águas:
2.19 Condições especiais de consumo:
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PARTE II
PROJETO DE INVESTIMENTO

C – Unidade a instalar
3.1 Designação:
3.2 Principal atividade económica a desenvolver:
3.3 Valor do investimento em capital fixo:
3.4 Financiamento do investimento:
- Capitais próprios:
- Capitais alheios:
3.5 Valor da produção anual prevista:
3.6 Horário de laboração:
3.7 Nº total de postos de trabalho a instalar:
3.8 Nº de quadros técnicos e administrativos a instalar (detalhar):

Instalações industriais pretendidas:
3.9 Área de terreno pretendido (m²):
3.10 Área coberta de instalação de produção / serviço (m²):
3.11 Área de armazenagem exterior (m²):
3.12 Área de instalações administrativas (m²):
3.13 Área comercial (m²):
3.14 Características especiais de laboração e instalação:
3.15 Indicação de localização preferencial (nº (s) do(s) lote(s):

D - Consumos
4.1 Energia elétrica:
4.2 Combustíveis sólidos:
4.3 Combustíveis líquidos:
4.4 Combustíveis gasosos:
4.5 Água:
E – Matérias-Primas
5.1 Matérias-primas principais:
5.2 Origem das matérias-primas:
5.3 Utilização de materiais tóxicos / explosivos ou radioativos:
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F – Características dos resíduos de produção

G – Comercialização
7.1 Produtos a fabricar:
7.2 Destino dos produtos:
- Nacional ____________ %
- Estrangeiro __________ %
7.2.1 Meio de transporte:
H – Fases e calendário de Instalação (previsão)
8.1 Início do projeto de construção:
8.2 Prazo de elaboração do projeto:
8.3 Prazo previsto para final da construção:
8.4 Início da laboração:
8.5 Faseamento de futuras expansões:

I – Estudo de viabilidade económica (juntar estudo preliminar)

J – Apresentação da justificação para instalação no Parque Empresarial de Proença-a-Nova

K – Junção de quaisquer outros elementos julgados relevantes para justificar a proposta de reserva de
espaço para futuras instalações.
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Anexo D
Inventário do Mobiliário e Equipamento

SALA _________

Mobiliário

Quantidade

Data
Instalação

Armários
Cadeiras
Secretárias
Mesas
Bloco de
Gavetas
Outros
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Anexo E
Tabela de Preços

1.1 Serviços descriminados no Artigo 53.º do regulamento, por sala e por mês:
Preço da sala: 1º e 2º Ano: €1,00/m2
Preço da sala: a partir do 3.º Ano: €1,50/m2
1.2 Fotocópias - preço unitário: € 0,05

O preço indicado no ponto 1.1 será atualizado anualmente em função da taxa de atualização de
preços praticada pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova na sua tabela de Taxas e Licenças.
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