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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

 Identificação: Designação da entidade 

  

Vem requerer a V. Exa. A aceitação da respetiva candidatura à atribuição/reconhecimento, pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, dos benefícios e outros apoios previstos nos artigos 22º e 

seguintes do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Públicos (Regulamento nº 

773/2019, de 03 de outubro), nos termos e com os fundamentos que seguidamente se expõem: 

 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA / DO PROJETO DE INVESTIMENTO A 

APOIAR 
 

Descrição 

     

3. APOIO A QUE SE CANDIDATA 
 

   ☐ Investimento (preenche o ponto 4) 

   ☐ Economia Local e à criação de Emprego (preenche o ponto 5)    

 

4. APOIO AO INVESTIMENTO (preenche apenas no caso de ter assinalado a opção 

“Investimento” no ponto anterior) 
 

4.1. TIPOLOGIA DO BENEFÍCIO A QUE SE CANDIDATA 

 

   ☐ Isenção do IMI ☐ Redução do IMI ☐ Redução do IMT ☐ Apoios Procedimentais 

   ☐ Isenção da Taxa de Derrama ☐ Redução da Taxa de Derrama  ☐ Benefícios em Taxas 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE INVESTIMENTO 

 

Data de início do Projeto: Data    Tempo previsto de concretização do Projeto: Tempo 

Volume de investimento a realizar: Volume Nº de postos de trabalho a criar: Postos de trabalho 

 

 S/N 

Possui atividades de investigação e desenvolvimento ou colabora com entidades do 

sistema científico e tecnológico 

☐ S 

☐ N 

Possui forte componente de inovação aplicada, traduzida numa parte significativa da sua 

atividade baseada em patente desenvolvida pela empresa 

☐ S 

☐ N 
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Revela manifesto interesse ambiental e é suscetível de adequada sustentabilidade 

ambiental e territorial, ou constitui impacto positivo no domínio da eficiência energética 

ou favorecimento de fontes de energia renováveis 

☐ S 

☐ N 

Possui forte vocação exportadora ou produção relevante de bens e serviços 

transacionáveis que permitam a substituição de importações, contribuindo para a 

melhoria do balanço económico externo, nomeadamente no aumento das exportações 

ou diminuição das importações 

☐ S 

☐ N 

Tratando-se de um projeto turístico, possui uma classificação mínima de 5 estrelas para 

estabelecimento hoteleiro, ou, no caso de conjuntos turísticos, integra pelo menos um 

estabelecimento hoteleiro de 5 estrelas, não podendo os restantes empreendimentos 

possuir classificação inferior a 4 estrelas 

☐ S 

☐ N 

 

4.3. DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMI E/OU DO IMT – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

 

   Localização: Morada 

   Freguesia: Designação          Artigo matricial nº: Nº  

   Propriedade do imóvel: Designação 

 

5. APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREGO (preenche apenas no caso de ter assinalado a 

opção “Economia Local e à criação de Emprego” no ponto 3) 
 

5.1. TIPOLOGIA DO BENEFÍCIO A QUE SE CANDIDATA 

 
☐ Isenção da Taxa de Derrama   ☐ Redução da Taxa de Derrama 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

   
   Data de constituição/fixação da empresa em Vila Nova de Gaia: Data 

   Nº de postos de trabalho criados à data da fixação da empresa no concelho: Nº postos trabalho 

   E mantidos durante o período de um ano Nº postos de trabalho 

   E existentes à data de hoje: Nº postos trabalho 

   Volume de negócios do período anterior: Montante € 

 

A FIM DE COMPROVAR/FUNDAMENTAR DE FORMA MAIS PORMENORIZADA A PRESENTE CANDIDATURA, 

JUNTO, EM ANEXO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 
    ☐Indique quais          ☐ Indique quais         
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DECLARAÇÃO 
 

O Requerente declara que as informações prestadas são verdadeiras e não omitem qualquer 

facto que possa impedir o acesso a esta candidatura. 

 

Vila Nova de Gaia, Clique ou toque para introduzir uma data. 
 

 

O Requerente / Representante: 
 

 

Assinatura: _________________________________________ 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

QUADRO DENOMINAÇÃO EXPLICAÇÃO 

Quadro 1 
Identificação da 

Entidade 

• Identificação – identificar a entidade que pretende beneficiar da atribuição de 

benefícios públicos; 

Quadro 2 

Descrição sumária da 

caracterização da 

empresa/do projeto de 

investimento a apoiar 

Caracterizar, resumidamente, a empresa que se candidata ao apoio e/ou o projeto de 

investimento a apoiar, conforme o aplicável. 

Quadro 3 
Apoio a que se 

candidata 

Assinalar, com um X, o apoio a que se candidata (pode ser cumulativo): 

• Investimento – aplicável a projetos de investimento a concretizar no prazo 

máximo de cinco anos, de valor igual ou superior a 5 milhões de euros e que 

criem 10 ou mais postos de trabalho; 

• Economia Local e à criação de Emprego – aplicável a empresas que se tenham 

fixado no concelho e tenham criado e mantido, durante esse período, cinco 

ou mais postos de trabalho; 

Quadro 4 Apoio ao Investimento 

Apenas preenche no caso de ter solicitado, no quadro 3, a opção “Investimento” 

4.1. – Tipologia do Benefício a que se candidata 

• Assinalar, com um X, a opção pretendida; 

4.2. – Caracterização do projeto de investimento 

• Indicar a data de início do projeto; 

• Indicar o tempo previsto de concretização do projeto, que deve ser 

concretizado num prazo máximo de cinco anos; 

• Indicar o volume de investimento a realizar – que deve ser de valor igual ou 

superior a 5 milhões de euros; 

• Indicar o número de postos de trabalho a criar – deve criar no mínimo 10 postos 

de trabalho; 

• Na tabela apresentada, deve responder com S (sim) ou N (não) conforme os 

critérios se apliquem, ou não, ao Projeto de Investimento; 

4.3. – Da isenção ou redução do IMI e/ou do IMT – Identificação do móvel - Apenas 

preenche no caso de ter solicitado, no quadro 4.1, as opções “Isenção do IMI” ou 

“Redução do IMI” e/ou “Redução do IMT” 

• Indicar a localização, freguesia, artigo matricial e proprietário do imóvel que 

pretende beneficiar da isenção do IMI e/ou IMT, devendo tratar-se de imóveis 

a ele exclusivamente afetos na área do município; 

Quadro 5 
Apoio à Economia Local 

e ao Emprego 

Apenas preenche no caso de ter solicitado, no quadro 3, a opção “Economia Local e à 

criação de Emprego” 

5.1. – Tipologia do Benefício a que se candidata 

• Assinalar, com um X, a opção pretendida: 

• Isenção da Taxa de Derrama – aplicável a empresas que se tenham fixado no 

concelho e tenham criado e mantido, durante o ano de isenção, cinco ou mais 

postos de trabalho (independentemente do volume de negócios); 

• Redução da Taxa de Derrama – aplicável a empresas com um volume de 

negócios até 150.000,00€ no período anterior; 

5.2. – Caracterização da empresa 

• Indicar a data de constituição e/ou de fixação da empresa no concelho; 

• Indicar o nº de postos de trabalho criados à data de fixação da empresa no 

concelho; 

• Indicar o nº de postos de trabalho mantidos durante o período de um ano; 

• Indicar o nº de postos de trabalho existentes à data de hoje; 

• Indicar o volume de negócios do período anterior; 

 


