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Preâmbulo 

Tendo resultado da vontade e esforço conjuntos da ACISO - 

Associação Empresarial Ourém-Fátima e da Câmara Municipal de Ourém, 

o Centro de Empresas tem como principal atribuição a promoção e o 

acompanhamento a novas empresas que possam vir a resultar da 

concretização de ideias e/ou projetos inovadores e com potencial 

económico para vir a contribuir para o desenvolvimento e a 

diversificação do tecido empresarial no Município de Ourém, 

proporcionando-lhes a sua inserção num ambiente integrado e 

vocacionado para o desenvolvimento empresarial e que lhes 

proporcione as condições julgadas necessárias à obtenção do sucesso 

na sua fase inicial. 

Assim, apresenta-se seguidamente e sob a forma de Regulamento as 

condições de acesso e utilização das instalações afetas ao Centro 

de Empresas e ainda as suas normas de funcionamento. 

 

I - Definições 

Promotor: 

Será à ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima a quem caberá 

promover e gerir o funcionamento do Centro de Empresas e no qual se 

inclui as diversas áreas nele existentes destinadas à incubação, 

bem como todos os serviços necessários à sua atividade e ao 

funcionamento das diversas empresas e empresários que nele possam 

estar instalados.  

 

Utilizador: 

Toda a pessoa singular ou coletiva que seja titular de ideias e/ou 

projetos inovadores com significativo potencial empresarial, que 

manifestem interesse em instalar-se no Centro de Empresas e que em 

resultado da candidatura realizada para esse efeito venham a ser 

selecionados pelo Promotor para vir a ocupar determinado(s) 

gabinete(s).  

 

Gabinete: 
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Área individualizada de instalação de cada um dos Utilizadores 

situada no espaço de incubação do Centro de Empresas. 

 

Espaços comuns: 

Todos os espaços existentes de uso coletivo e cuja utilização seja 

partilhada pelos diferentes Utilizadores da área de incubação do 

Centro de Empresas.   

 

II - Localização, Instalações e Serviços 

II.1 - Localização 

O Centro de Empresas encontra-se instalado no Piso 0 (zero) do 

Edifício do Mercado Municipal de Ourém, sito na Rua Doutor 

Francisco Sá Carneiro, na Cidade de Ourém, podendo igualmente e por 

decisão do Promotor a sua existência física vir a estender-se a 

outros locais, situados quer nas próprias instalações do Promotor, 

quer em instalações de Estabelecimentos de Ensino e/ou em outros 

Pólos de Desenvolvimento Local. 

 

II.2 - Instalações 

Do Centro de Empresas fazem parte as seguintes instalações: 

a. Doze (12) gabinetes com a dimensão de 11 m2 cada adequados e 

equipados ao bom desempenho das atividades das empresas dos 

diferentes Utilizadores que neles se venham a instalar e que 

disponibilizam acesso à rede elétrica e à rede local de acesso à 

internet sem fios; 

b. Espaços e equipamentos comuns: 

i. Área de receção e atendimento; 

ii. Recetáculo de correio e faxes; 

iii. Instalações sanitárias; 

iv. e, sala de reuniões devidamente equipada. 

 

II.3 - Serviços 

O apoio prestado pelo Centro de Empresas aos seus diferentes 

Utilizadores inclui os seguintes serviços: 
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a. Orientação e aconselhamento técnicos na fase de implementação e 

desenvolvimento da ideia de negócio ou do arranque da empresa; 

b. Apoio à constituição legal da empresa; 

c. Disponibilização de espaço físico para instalação e de espaços 

comuns para uso partilhados com os demais Utilizadores; 

d. Serviços básicos de secretariado, designadamente: 

i. Recepção e atendimento telefónico; 

ii. Caixa postal (correspondência e faxes); 

iii. Fotocópias e impressões; 

iv. Limpeza. 

e. Integração em programas de promoção e/ou publicidade comuns; 

f. Acesso a ações de formação e/ou consultadoria especializada nas 

mesmas condições dos associados do Promotor; 

 

g. Acesso e utilização dos espaços para reunião e salas de formação 

que sejam propriedade do Promotor nas mesmas condições dos seus 

associados.  

O Promotor não se responsabiliza por quaisquer atrasos e/ou 

extravios na receção / envio de correspondência que não lhe possam 

ser diretamente imputados. 

 

III - Utilizadores e Atividades 

III.1 - Utilizadores 

Podem ser Utilizadores do Centro de Empresas todas as pessoas 

individuais ou coletivas que sejam titulares de ideias e/ou 

projetos inovadores com significativo potencial e que tenham 

condições para poder vir a contribuir, com a sua concretização e 

implementação, para o desenvolvimento socioeconómico do Município 

de Ourém. 

Para se tornarem e manterem Utilizadores de pleno direito do Centro 

de Empresas, os promotores dos diferentes projetos de investimento 

e/ou empresas devem, à data de assinatura do Contrato de Cedência / 

Utilização de gabinetes e de prestação de serviços e que terão de 

estabelecer com o Promotor: 

a. Encontrar-se legalmente constituídos; 



REGULAMENTO INTERNO 

 

4 

 

 

 
 

CENTRO de EMPRESAS de OURÉM                                                    

PROMOTORES: 

Piso 0 (zero) Edifício do Mercado Municipal 

Rua Doutor Francisco Sá Carneiro | 2490 - 548 Ourém 

b. Terem a sua sede e assumirem o compromisso de virem a manter a 

atividade das respetivas empresas no Município de Ourém, durante 

e enquanto as mesmas se mantiverem incubadas no Centro de 

Empresas; 

c. Possuir e vir a manter uma participação de, pelo menos, 50 % no 

Capital Social das respetivas empresas, durante e enquanto as 

mesmas se mantiverem incubadas no Centro de Empresas; 

d. Já ter requerido e formalizado, junto do Promotor (ACISO - 

Associação Empresarial Ourém-Fátima), a sua inscrição enquanto 

seu associado;   

e. E, disporem de licenciamento e cumprirem com todas as condições 

legais e regulamentares para o exercício da atividade que se 

propõem desenvolver ou apresentar comprovativos de terem já 

iniciado o respetivo processo de obtenção dos mesmos. 

A comprovação / verificação das condições anteriormente referidas 

realizar-se-á no prazo de 5 dias úteis após a notificação dos 

promotores que as respetivas candidaturas / projetos foram 

considerada(o)s elegíveis e selecionada(o)s para virem a ser 

incubados no Centro de Empresas. 

O não cumprimento das condições anteriormente referidas obsta a que 

os respetivos promotores se possam vir a tornar Utilizadores 

efetivos do Centro de Empresas e que os diferentes projetos de 

investimento e/ou empresas, por eles representados, possam nele vir 

a ser incubados. 

 
 

III.2 - Atividades 

A instalação no Centro de Empresas obedecerá ao princípio da não 

discriminação, no que respeita às atividades a desenvolver pelos 

respetivos Utilizadores. 

 

IV - Instalação dos Utilizadores 

IV.1 - Contrato de Cedência / Utilização de Gabinetes e 

Prestação de Serviços 

O Promotor e os diferentes Utilizadores do Centro de Empresas 

celebrarão um Contrato de arrendamento para fim não habitacional 
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com prazo certo, através do qual se disponibiliza, para efeitos de 

instalação física, determinado(s) gabinete(s), se possibilita a 

utilização dos diferentes espaços comuns existentes no Centro e se 

presta, ainda, determinados serviços de apoio à implementação da 

ideia de negócio de cada Utilizador, bem como no seu 

desenvolvimento posterior já enquanto atividade empresarial (ainda 

que em fase de consolidação).  

 

IV.2 - Preço e Condições de Pagamento 

A utilização das instalações e serviços indicados neste Regulamento 

e que irão constar no Contrato a estabelecer com cada um dos 

Utilizadores do Centro de Empresas (de acordo com a respetiva 

Tabela em vigor de Preços | Anexo_1) serão faturados no final de 

cada mês a que respeitam, devendo o correspondente pagamento vir a 

ocorrer, o mais tardar, até ao 5.º dia útil do mês seguinte aquele 

a que respeita cada fatura, por meio de transferência bancária. 

 

IV.3 - Cedência de Gabinetes a Terceiros 

A cada Utilizador fica expressamente vedado, seja a que título for, 

arrendar, sublocar ou ceder no todo ou em parte, o(s) gabinete(s) 

cedido(s), sob pena de resolução imediata e automática do Contrato 

outorgado com o Promotor.  

 

IV.4 - Direitos dos Utilizadores 

Os Utilizadores do Centro de Empresas terão direito a usufruir em 

plenitude do(s) gabinete(s) que lhe for(em) cedido(s) e a utilizar 

todas as infraestruturas e serviços de uso comum e/ou partilhado 

existentes no Centro segundo as condições pré-estabelecidas, 

acatando e obedecendo a todas as limitações que lhe venham a ser 

impostas pelo Promotor por razões de ordem operacional. 

 

 

IV.5 - Deveres dos Utilizadores 
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Os Utilizadores do Centro de Empresas estão obrigados ao 

cumprimento de todas as disposições constantes neste Regulamento e 

no Contrato que venham a outorgar com o Promotor. 

O(s) gabinete(s) cedido(s) destina(m)-se exclusivamente à 

instalação do correspondente Utilizador para exercício e execução 

do seu objeto social e atividade, devendo ser mantido(s) em bom 

estado de utilização. O direito decorrente da cedência do(s) 

gabinete(s) é intransmissível. 

No caso de cessação temporária da atividade do Utilizador no(s) 

respetivo(s) gabinete(s) cedido(s), essa circunstância deverá ser 

previamente comunicada por escrito ao Promotor, indicando-se os 

fundamentos, a duração prevista para a interrupção e se pretende, 

ainda, manter o direito de utilização sobre o(s) gabinete(s) 

cedido(s)ido(s). Em situações de reiterada e/ou muito maior 

duração, para além do previsto, para essa(s) cessação(es) da 

atividade, o Promotor poderá, caso o entenda, vir a decidir sobre a 

manutenção do direito à utilização, pelo respetivo Utilizador, 

do(s) gabinete(s) que lhe possa(m) ter sido cedido(s), o que 

implicará, antes da sua ocorrência e consequente produção de 

efeitos, a realização de uma comunicação com esse propósito a 

informar o respetivo Utilizador, dessa intenção.     

Os Utilizadores obrigam-se a manter com os restantes ocupantes do 

Centro de Empresa relações de boa convivência cívica, não 

dificultando e/ou impedindo, por qualquer meio e/ou circunstância, 

a utilização dos espaços e serviços comuns e/ou de uso partilhado.  

 

IV. 6 - Acesso à Área de Incubação e aos Gabinetes 

O acesso e a utilização das instalações afetas ao Centro de 

Empresas obedecerá a horários pré-estabelecidos pelo Promotor e que 

no local serão adequadamente afixados e divulgados. 

O acesso na área de incubação aos gabinetes individualizados fora 

do horário normal de funcionamento do Centro de Empresas só será 

permitido aos próprios Utilizadores e respetivos colaboradores 

neles instalados. 
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A utilização da sala de reuniões pelos diversos Utilizadores do 

Centro de Empresas carece da efetivação, junto dos Serviços de 

Recepção / Secretariado, de uma prévia requisição com esse 

propósito para efeitos de reserva e marcação de seu uso. 

É proibido fumar no interior dos gabinetes individualizados assim 

como nos espaços comuns e/ou partilháveis existentes no Centro de 

Empresas para benefício de todos aqueles que o utilizem. 

Cada Utilizador será obrigado a efetuar e a manter um seguro 

adequado que o salvaguarde relativamente a todos os riscos 

inerentes à utilização do(s) gabinete(s) cedido(s), incluindo o 

diverso mobiliário / equipamento nele(s) existente. 

 

Os Utilizadores estão impossibilitados de efetuar qualquer obra 

e/ou intervenção de melhoria / adaptação sobre o(s) gabinete(s) 

cedido(s) sem o prévio conhecimento e consentimento do Promotor. 

A colocação de publicidade afeta e/ou relacionada com o Centro de 

Empresas e/ou com cada um dos seus Utilizadores, no interior e 

exterior do edifício onde o mesmo se encontra situado, estará 

sempre condicionada ao prévio conhecimento e consentimento do 

Promotor.  

O Promotor reserva-se no direito de poder vir a impedir a entrada 

de qualquer pessoa nas instalações do Centro de Empresas que, pela 

sua conduta e atos praticados, possam ofender e/ou demonstrem estar 

a provocar qualquer tipo de distúrbios. 

 

IV.7 – Prazo 

A instalação dos Utilizadores na área de incubação do Centro de 

Empresas terá um prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo de 

poder vir a ser prorrogado expressamente e a título excecional por 

mais 1 (um) ano.   

 

V - Processo de Candidatura e Seleção dos Utilizadores 

V.1 - Candidatura 
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A candidatura de potenciais Utilizadores do Centro de Empresas far-

se-á mediante a apresentação e para efeito do respetivo formulário 

de candidatura (anexo_2) devidamente preenchido, podendo cada 

candidato anexar ainda todos os documentos que julgue necessários e 

convenientes. 

O formulário de candidatura ao Centro de Empresas poderá vir a ser 

obtido e/ou requerido: 

- Presencialmente junto dos Serviços de Recepção / Secretariado 

do Centro; 

- Por correio eletrónico a partir do envio de um email a 

solicitar a sua disponibilização para: gfe1@aciso.pt; 

 

 

- Por download a partir do URL (endereço de web site) do 

Promotor e acessível em: http://www.aciso.pt (no link “Centro 

de Empresas). 

A apresentação / submissão de candidatura é gratuita e poderá ser 

realizada: 

- Presencialmente junto dos Serviços de Recepção / Secretariado 

do Centro; 

- Por correio eletrónico a partir do envio de um email, 

contendo como anexo o respetivo formulário devidamente 

preenchido, para: gfe1@aciso.pt. 

 

V.2 - Critérios de Seleção 

Às candidaturas será atribuída uma determinada valia tendo em conta 

os seguintes critérios: 

a. Critério_A - Ser apresentado por Jovem(s) Empresário(s); 

b. Critério_B - Grau de Inovação e Diferenciação do(s) 

Investimento(s) a realizar vs Viabilidade Técnica, Económica e 

Financeira; 

c. Critério_C - Criação de Postos de Trabalho de base local; 

http://www.aciso.pt/
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d. Critério_D - Contributo para o aproveitamento das 

Potencialidades Locais; 

e. Critério_E - Local de residência dos Promotores individuais do 

Investimento; 

f. Critério_F - Percentagem de Capitais Próprios no Financiamento 

do Investimento. 

O cálculo da Valia do Projeto / Empresa resulta da ponderação dos 

critérios anteriormente indicados, segundo a metodologia definida 

no anexo_2 a este Regulamento.  

 

V.3 - Seleção  

A avaliação das candidaturas será feita nos termos anteriormente 

indicados pelos responsáveis e representantes do Promotor no Centro 

de Empresas, podendo, caso necessário, ser solicitado ao candidato 

o fornecimento de mais informações e/ou documentos, bem como a sua 

presença para realização de uma entrevista.  

No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a recepção das 

candidaturas os candidatos a Utilizadores do Centro de Empresas 

serão informados da aceitação, rejeição ou necessidade de 

reformulação das mesmas, suspendendo-se o referido prazo sempre que 

sejam solicitados elementos adicionais a cada candidatura, até à 

entrega dos mesmos. 

Os Promotores de projetos que sejam considerados não elegíveis ou 

que sendo elegíveis não venham a ser selecionados para serem 

incubados no Centro de Empresas poderão, sempre que o entendam, 

apresentar alegações contrárias, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da data da notificação, aos responsáveis e representantes do 

Promotor que, após a sua análise e apreciação, decidirão sobre a 

manutenção ou alteração da sua decisão num prazo máximo de 30 

(trinta) dias seguidos, contados a partir da data de receção da 

exposição.        

Consideram-se elegíveis e, enquanto tal, potencialmente incubáveis 

os projetos cuja Valia apurada seja igual ou superior a 50 pontos. 
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Os projetos serão hierarquizados com base na Valia final obtida e, 

em caso de igualdade, em função da pontuação obtida em relação aos 

critérios B e E segundo a ordem indicada e a sua seleção para 

efeitos de incubação será realizada em função da capacidade física 

ao acolhimento que, em cada momento, exista no Centro de Empresas. 

 

VI - Saída dos Utilizadores e Desocupação do Centro de Empresas  

O incumprimento, pelos diferentes Utilizadores do Centro de 

Empresas, das diversas disposições constantes neste Regulamento, 

assim como das várias cláusulas que se encontrem vertidas no 

Contrato de Cedência / Utilização de gabinetes e de prestação de 

serviços que venham a outorgar, constituem causas justificativas e 

bastantes à sua rescisão, com a consequente obrigação de 

desocupação dos gabinetes que lhe possam ter sido cedidos, nas 

datas e/ou período que para esse efeito venham a ser definidos pelo 

Promotor. 

Aquando da desocupação dos gabinetes, seja pelo término do prazo 

contratual, seja em resultado da rescisão do Contrato que permitiu 

e deu fundamento à sua utilização, os mesmos deverão ser 

restituídos livres e devolutos de pessoas e bens que pertençam a 

cada um dos seus Utilizadores. 

 

VII - Disposições Finais 

Compete à ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, enquanto 

Promotor do Centro de Empresas, zelar pela adequada divulgação e 

cumprimento do presente regulamento. 

O Promotor não assume qualquer tipo de compromisso pelos resultados 

da atividade dos diferentes Utilizadores, nem nenhum tipo de 

responsabilidades pelo cumprimento de quaisquer obrigações de 

natureza fiscal, comercial, financeira ou outras perante quaisquer 

terceiros e que constituam seu dever e/ou encargo. 
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Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelos 

responsáveis e representantes do Promotor no Centro de Empresas. 

O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

   

      Ourém, 16 de março de 2016 

     A Direção do Promotor 

 

 

 

 

 

 

  

Alexandre José Marto 

Pereira 
(Presidente) 

 
Fernando Jorge Oliveira da 

Silva e Sá 
(Tesoureiro) 
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ANEXO_1 - TABELA de PREÇOS 

 

TIPOLOGIA UNID. VALOR (*) 
 

- Incubação Física 
 

 Ano 1 Mensalidade 25,00 € 

 Ano 2 Mensalidade 75,00 € 

 Ano 3 Mensalidade 100,00 € 

 Ano 4 (c/ carácter excecional) Mensalidade 150,00 € 
 

- Serviços Complementares 
 

  Fotocópias e Impressões   
  

  A4_Preto Unidade 0,015 € 

  A4_Cores Unidade 0,125 € 
  

  Limpeza e Arrumação Mensalidade 30,00 € 
  

  Varrer / Lavagem chão / Limpar o pó / Despejo de Lixo [2x 
p/ semana] 

  Lavagem interior de vidros [1x p/ semana] 

  Lavagem exterior de vidros [2x p/ ano] 
 

- Consultadoria Especializada  
 

  Conceção e Elaboração do Plano 

de Investimento e de Negócios – 

Protocolo com o IEFP (1) 

 

Projeto gratuito 

 

 

 Acompanhamento e consultoria nos 

2 primeiros anos de atividade da 

empresa (1) 

1 visita 

por mês e 

80 horas 

consultoria 

gratuito 

 

 

 

 Desenvolvimento / Formulação do 
Plano de Negócio 

 

Projeto 300,00 € 
(**)

 

  Em Área específica de 
Desenvolvimento e/ou Organização 

Empresarial  

Valor s/ consulta 
(***)

 

 

- Assessoria Especializada 
 

  No desenvolvimento da Imagem 
Corporativa / Estacionário 

Valor s/ consulta 

  Em Contabilidade Valor s/ consulta 

 

(*)
 Aos valores apresentados acresce Imposto sobre o Valor 

Acrescentado à Taxa legal em vigor, excepto nos referentes à 

incubação física. 

(**)
 Valor indicativo apenas aplicável em relação a Promotores de 

Entidades que se venham a tornar Associadas da ACISO | Valor 

s/ consulta nos restantes casos. 

(***)
 As Entidades Associadas da ACISO beneficiam dos Serviços 

indicados em condições mais favoráveis (preço e regularidade 

do acompanhamento). 
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(1) Tendo em conta a credenciação da ACISO como entidade 

prestadora de apoio técnico à criação e consolidação de 

projetos por protocolo celebrado com o IEFP – Instituto de 

Emprego e Formação Profissional em 22 de julho de 2015, a  

Conceção e Elaboração de Plano de Investimentos e Negócio e o 

Acompanhamento e Consultoria nos 2 primeiros anos de atividade 

da empresa são gratuitos para promotores desempregados que 

pretendam beneficiar das medidas de apoio do IEFP na criação 

do próprio negócio ou empresa. Ressalva-se que esta prestação 

de serviços gratuita está associada à vigência do protocolo 

com o IEFP, terminando se o mesmo não for renovado ou se 

terminar por alguma razão. 
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ANEXO_2 - METODOLOGIA para a DETERMINAÇÃO 

da VALIA do PROJETO / EMPRESA 

 

Valia do Projeto / Empresa 

A Valia de cada Projeto / Empresa será determinada pela soma 

ponderada das pontuações parcelares obtidas para cada um dos 

critérios referidos no ponto V.2 do Regulamento do Centro de 

Empresas através da aplicação da fórmula seguinte: 

Valia do Projeto / Empresa = 0,20 A + 0,25 B + 0,15 C + 0,10 D + 

0,15 E + 0,15 F  

Onde: 

Critério_A - Ser apresentado por Jovem(s) Empresário(s); 

Critério_B - Grau de Inovação e Diferenciação do(s) Investimento(s) 

a realizar vs Viabilidade Técnica, Económica e Financeira; 

Critério_C - Criação de Postos de Trabalho de base local; 

Critério_D - Contributo para o aproveitamento das potencialidades 

locais; 

Critério_E - Local de residência dos Promotores individuais do 

Investimento; 

Critério_F - Percentagem de Capitais Próprios no financiamento do 

investimento. 

 

Critério_A - Ser apresentado por Jovem(s) Empresário(s) 

Este critério avalia a natureza dos promotores, sendo a sua 

pontuação de 100 caso seja considerado “Jovem Empresário”, caso 

contrário será 0 (zero). Entende-se por Jovem empresário, a pessoa 

singular com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos de idade. 

Para tal o jovem empresário deverá deter diretamente uma 

participação igual ou superior a 50 % no Capital Social da entidade 

promotora do investimento. No caso de 50 % ou mais do Capital 

Social ser detido por um conjunto de jovens empresários considera-

se cumprida esta condição.  
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Critério_B - Grau de Inovação e Diferenciação do(s) 

Investimento(s) a realizar vs Viabilidade Técnica, Económica e 

Financeira 

Este critério avalia o grau de inovação e diferenciação da 

atividade a desenvolver, tendo em conta as características e 

especificidades do contexto empresarial local. Por outro lado, 

deverá permitir ainda levar em linha de conta, na avaliação das 

candidaturas, a maior ou menor exequibilidade do projeto assim como 

a consistência e o rigor em que assenta o plano de negócio ou a 

atividade da empresa. 

 

Se for considerada uma atividade grandemente inovadora / 

diferenciadora e o respetivo plano de negócio (ou atividade da 

empresa) der suficientes mostras de que é exequível e que assenta 

em pressupostos e numa estratégia consistente e rigorosa, este 

critério terá a pontuação de 100, caso contrário será 0 (zero). 

 

Critério_C - Criação de Postos de Trabalho de base local 

A pontuação deste critério será atribuída nos seguintes termos: 

N.º Postos Trabalho a 

criar (já criados): 
0 1 2 3 

4 ou 

+ 

Pontuação: 0 25 50 75 100 

Entende-se por criação de postos de trabalho o número de postos de 

trabalho afetos, a tempo inteiro, ao investimento que se prevê 

criar (ou que já está em execução) no Município de Ourém, durante o 

período de incubação no Centro de Empresas. 

 

Critério_D - Contributo para o aproveitamento das 

Potencialidades Locais 

Este critério avalia o aproveitamento das potencialidades locais. 

Se o investimento visar, por exemplo, o aproveitamento do potencial 

turístico, ou outro qualquer da região e que venha a ser indicado 

pelo(s) promotor(es), este critério terá a pontuação de 100, caso 

contrário será 0 (zero). 
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Critério_E - Local de residência dos Promotores individuais do 

Investimento 

Com este critério pretende-se atribuir uma maior ponderação aos 

Promotores residentes no Município de Ourém. 

Assim, se pelo menos metade dos Promotores tiver residência neste 

Concelho este critério terá a pontuação de 100, caso contrário será 

0 (zero). 

 

Critério_F - Percentagem de Capitais Próprios no financiamento 

do investimento 

A pontuação deste critério será atribuída nos seguintes termos: 

% Cap. 

Próprios s/ 

Invest. 

Total: 

< 5 
5 ≤ x < 

15 

15 ≤ x 

<30 

30 ≤ x < 

45 
≥ 45 

Pontuação: 0 25 50 75 100 

 


