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QUAL O ENQUADRAMENTO? 

 

• Em sequência das condições meteorológicas adversas que afetaram fortemente o Município 

de Oeiras no início do mês de dezembro de 2022, com incidência na madrugada dos dias 8 e 

13, provocando danos significativos em infraestruturas e equipamentos públicos e privados, 

foi criado um grupo de trabalho que apurou a extensão dos danos verificados no município, 

concluindo que os setores da restauração e do comércio foram os mais afetados. 

 

• Neste sentido, foi criado um apoio extraordinário à recuperação da atividade dos operadores 

económicos do município de Oeiras, afetados por estas intempéries, apresentado pelo 

Regulamento n.º 65-A/2023, de 17 de janeiro | DRE, em Diário da República. 

 

A QUEM SE DESTINA E ÂMBITO DE APLICAÇÃO? 

 

Este apoio extraordinário destina-se a: 

• Micro, Pequenas e Médias Empresas, legalmente constituídas dedicadas a atividades de 

comércio, serviços e restauração, além de industriais, com estabelecimento no concelho de 

Oeiras, que tenham efetivamente sofrido danos em resultado das intempéries mencionadas. 

 

Âmbito de aplicação: 

• Este apoio constitui-se como uma comparticipação financeira não reembolsável, destinada 

a auxiliar os operadores na aquisição de bens e equipamentos afetos à atividade, e à 

realização de obras nos respetivos imóveis, na sequência de danos decorrentes das 

intempéries. 

• O apoio não é aplicável a danos em viaturas. 

 

QUAIS AS CONDIÇÕES DE ACESSO? 

 

Têm acesso ao presente apoio financeiro os operadores económicos, singulares ou coletivos, que 

reúnam, cumulativamente, as seguintes condições: 

 

• Tenham estabelecimento e atividade desenvolvida no concelho de Oeiras; 

• Tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada com a administração tributária e a 

segurança social; 
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• Não tenham dívidas ao Município de Oeiras; 

• Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou cessão de atividade, nem 

tenham o respetivo processo pendente ou em qualquer outra situação semelhante; 

• Sejam detentores da permissão administrativa necessária para o exercício da sua atividade;  

• Não tenham beneficiado de qualquer auxílio estatal não reembolsável para o mesmo fim. 

 

QUAL O VALOR DO APOIO E SUA APLICAÇÃO? 

 

• O valor do apoio a conceder varia em função dos prejuízos efetivamente sofridos e 

demonstrados pelo operador económico, decorrente da inutilização ou destruição de 

equipamentos ou stocks, bem como dos valores orçamentados para a realização de obras 

necessárias à reparação do imóvel no qual é exercida a atividade. 

 

• Neste sentido, o valor a conceder será calculado de acordo com as seguintes percentagens: 

o Prejuízos até 5.000,00 euros: 50% de comparticipação; 

o Prejuízos entre 5.001,00 euros e 10.000,00 euros: 45% de comparticipação; 

o Prejuízos entre 10.001,00 euros e 25.000,00 euros: 40% de comparticipação; 

o Prejuízos entre 25.001,00 euros e 50.000,00 euros: 30% de comparticipação; 

o Prejuízos entre 50.001,00 euros e 100.000,00 euros: 25% de comparticipação; 

o Prejuízos superiores a 100.000,00 euros: 20% de comparticipação. 

 

• Além disso, outros detalhes a destacar para concessão do apoio são: 

o Os prejuízos causados nos stocks afetos à atividade económica do estabelecimento, 

são comparticipados em 20%; 

o Não são considerados como prejuízo os danos que sejam cobertos por apólices de 

seguro vigentes. 

 

COMO POSSO REQUERER O APOIO? 

 

• É necessária a apresentação de requerimento, mediante o preenchimento do formulário 

próprio disponível no portal institucional do Município, em www.oeiras.pt, apresentado 

preferencialmente por via eletrónica, para o endereço gatpi@oeiras.pt. 

 

• O requerimento deve conter os elementos relativos à identificação do requerente, dos quais: 

o Sede ou domicílio fiscal; 

o Número de identificação fiscal ou de pessoa coletiva; 

o Contactos; 

o Identificação e morada do estabelecimento afetado; 

o Identificação da permissão administrativa para o exercício da respetiva atividade 

económica.  

 

 

http://www.oeiras.pt/
mailto:gatpi@oeiras.pt
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QUAIS OS DOCUMENTOS A APRESENTAR? 

 

• O requerimento para a concessão do apoio é obrigatoriamente acompanhado dos seguintes 

documentos: 

o Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada junto da Segurança 

Social ou autorização de acesso à referida informação; 

o Certidão comprovativa da situação tributária regularizada junto da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, ou autorização de acesso à referida informação;  

o Certidão de registo predial do imóvel afetado pelas intempéries ou código de acesso 

à respetiva certidão predial permanente, no caso de o requerente ser proprietário 

do mesmo; ou cópia do contrato de arrendamento, se o requerente for arrendatário; 

ou outro título de comprovativo da posse do imóvel no qual é exercida a atividade 

económica; 

o Certidão do registo comercial da sociedade ou código de acesso à certidão comercial 

permanente, quando aplicável; 

o Apólice do seguro e respetivas condições gerais, especiais e particulares, bem como 

a participação do sinistro à seguradora, quando o requerente seja beneficiário de 

contrato de seguro sobre o imóvel ou bens afetados; 

o Comprovativo do IBAN do requerente.  

 

• Os prejuízos causados nos stocks e outros bens afetos à atividade, que tenham sido 

destruídos ou inutilizados pelas intempéries, são comprovados pelo requerente através da 

junção dos seguintes documentos: 

o Lista de perdas por imparidades e/ou abates de bens destruídos; 

o Em alternativa ao disposto no ponto anterior, os requerentes sem contabilidade 

organizada, devem apresentar uma relação dos prejuízos efetivamente sofridos, 

acompanhada de declaração sob compromisso de honra quanto à sua veracidade, 

bem como de faturas de aquisição e provas de venda, registos fotográficos ou outros 

documentos pertinentes. 

 

• Os prejuízos causados nas mesmas condições, mas nos equipamentos afetos à atividade, 

devem ser comprovados pela junção dos seguintes documentos: 

o Listagem do inventário afetado, com a indicação do valor de aquisição e valor atual, 

acompanhada por declaração de conformidade emitida por contabilista certificado; 

o Em alternativa ao disposto no ponto anterior, os requerentes sem contabilidade 

organizada, devem apresentar uma relação dos prejuízos efetivamente sofridos, 

acompanhada de declaração sob compromisso de honra quanto à sua veracidade, 

bem como de faturas de aquisição e provas de venda, registos fotográficos ou outros 

documentos pertinentes. 

 

• Os prejuízos causados nas mesmas condições, mas nos imóveis afetos à atividade, devem ser 

comprovados pela junção dos seguintes documentos:  
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o Memória descritiva das obras de reconstrução ou conservação necessárias à 

reposição das condições de utilização do imóvel; 

o Orçamento do custo das obras, no caso de terem um valor estimado igual ou inferior 

a 10.000,00 euros; ou três orçamentos, quando as obras sejam de valor superior; 

o Informação sobre o prazo de execução dos trabalhos; 

o Declaração, sob compromisso de honra, do proprietário do imóvel, em como não irá 

custear as obras, quando o requerente seja arrendatário. 

 

 

QUAIS AS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS PARA COM O MUNICÍPIO? 

 

• Informar o Município de qualquer alteração que implique que as despesas efetivamente 

realizadas com a reposição da normalidade do estabelecimento sejam inferiores às previstas 

no requerimento inicial; 

• Enviar ao Município o comprovativo do pagamento de indeminização por empresa 

seguradora, quando aplicável; 

• Remeter ao Município, até ao final de outubro de 2023, preferencialmente por reporte único 

e consolidado, todos os comprovativos das despesas realizadas para fazer face aos prejuízos 

declarados no requerimento inicial. 

 

QUAL O PRAZO LIMITE PARA REQUERER O APOIO? 

 

• O prazo limite para a apresentação dos requerimentos será aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal e publicado no portal institucional do Município (www.oeiras.pt). 

 

QUAL A VIGÊNCIA? 

 

• O apoio previsto dispõe de uma dotação máxima de 1.500.000,00 euros; 

• O regulamento que cria este apoio cessa a sua vigência quando for atingida a dotação 

máxima ou, caso tal não se verifique, no final de 2023, sem prejuízo do integral cumprimento 

das obrigações acessórias que perdurem para além dessa data.  

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

o Regulamento n.º 65-A/2023, de 17 de janeiro. 
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