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Informação genérica
Investir em Portugal

Nome Oficial República Portuguesa

Capital Lisboa

Língua Oficial Português

Moeda Euro

População 10.374.822 (INE 2014)

Área 92.212 Km2

Regiões Autónomas Madeira e Açores

Fuso horário GTM (Tempo Médio de Greenwich)

Esperança média de vida 79,78 (INE – 2014)

Países com Língua Oficial 
Portuguesa

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe 
em África, Brasil na América do Sul e Timor-Leste na Ásia.

Feriados nacionais e datas 
comemorativas

Ver detalhe
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http://portalnacional.com.pt/util/feriados/2017/


Localização geoestratégica
Investir em Portugal

Localizado na Costa Oeste da 
Europa e na convergência de 3 
continentes, Portugal é uma 
plataforma de negócios privilegiada 
para Leste e Oeste.
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A Oeste, enquanto país europeu mais próximo do Continente 
Americano somos uma ponte transatlântica, ponto central para 
importantes rotas internacionais.

A Este somos uma importante porta de entrada para o mercado da 
UE e plataforma privilegiada para o relacionamento com os países 
africanos de língua oficial portuguesa.

Portugal é considerado internacionalmente como a porta ocidental 
da Europa, estando a poucas horas de distância (pelo ar) das 
principais capitais Europeias.

FONTE: AICEP – AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL



Infraestruturas
Investir em Portugal

Segundo estudos da OCDE, Portugal é o 15º país do mundo com as melhores 
infraestruturas.

Rede aeroportuária
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Aeroporto da Portela Lisboa

Aeroporto Francisco Sá Carneiro Porto

Aeroporto de Faro Faro

Aeroporto de Beja Beja

Aeroporto João Paulo II Ponta Delgada, S. Miguel, Açores

Aeroporto da Madeira / Funchal Santa Cruz, Madeira

Aeroporto de Santa Maria Vila do Porto, Santa Maria, Açores

Aeroporto da Horta Horta, Faial, Açores

Aeroporto das Lajes Lajes, Terceira, Açores

Portugal tem uma rede de 
aeroportos internacionais 
reconhecida pela OCDE como a 24ª 
melhor do mundo, cobrindo as 
principais regiões do País, com voos 
diários e regulares de passageiros de 
e para a maior parte das grandes 
cidades mundiais, bem como voos 
diários de mercadorias com ligação 
direta aos mais importantes centros 
europeus e asiáticos. 



Infraestruturas
Investir em Portugal

Rede portuária

Portugal é considerado pela OCDE como o 25º melhor do mundo nas infraestruturas 
marítimas. Em Portugal Continental temos os seguintes portos principais:
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Viana do Castelo Zona Norte

Leixões Zona Norte

Aveiro Zona Centro

Figueira da Foz Zona Centro

Lisboa Grande Lisboa

Setúbal Grande Lisboa

Sines Zona Sul

Faro Zona Sul

Portimão Zona Sul

Os Portos de Sines, Porto e Lisboa 
operam em linhas de carga 
internacionais, com linhas férreas 
dedicadas ao transporte de 
mercadorias. 



Infraestruturas
Investir em Portugal

Rede ferroviária

Assegura a ligação Norte-Sul ao longo da faixa litoral, numa extensão de 
2.562 Km.

Mais detalhe

Possui capacidade de transporte nacional e internacional de mercadorias, 
com linhas até aos portos, sendo o 25º melhor do mundo segundo a OCDE. 
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Rede rodoviária

Ampla rede de autoestradas (numa extensão de 3.087 km) e de itinerários 
principais, itinerários complementares, estradas nacionais e estradas 
regionais (com uma extensão de 17.874 km).

Mais detalhe

Segundo a OCDE, Portugal é o 4º melhor do mundo no que se refere à 
qualidade das estradas.

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/ferroviaria
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/rodoviaria


Clima
Investir em Portugal

Portugal é caracterizado por um clima temperado marítimo, com verões quentes e secos e 
invernos húmidos, chuvosos e ventosos. 

Em Portugal continental, as temperaturas médias anuais são de 7°C no Norte e 18°C no 
Sul. 

As ilhas da Madeira e dos Açores, devido à sua localização no Atlântico, são mais húmidas, 
mas têm uma menor variação de temperaturas ao longo do ano. 

Mais detalhe
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https://www.ipma.pt/pt/educativa/tempo.clima/index.jsp?page=clima.pt.xml


Qualidade de vida
Investir em Portugal

Portugal é conhecido mundialmente pela sua hospitalidade, dada a sua capacidade e 
tradição em receber povos de outras culturas, atraindo estrangeiros para viver, estudar e 
trabalhar. 

Considerado em 2014 como o melhor país europeu para visitar (Fonte: USA Today – 2014), Portugal 
apresenta uma grande diversidade entre curtas distâncias, a extensa costa, o património 
natural, monumental e cultural e a excelente gastronomia reconhecida a nível 
internacional que faz de Portugal um destino único a visitar e a apreciar. 

Para o padrão de qualidade de vida contribui os diversos serviços que disponibilizam 
horários alargados para fazer face às necessidades da vida quotidiana, como são exemplo 
os bancos, os correios, as farmácias e os ATM.

A estabilidade política, o baixo nível de criminalidade e o baixo custo de vida comparado 
com outros países, são igualmente fatores determinantes para a qualidade de vida.
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Educação
Investir em Portugal

Portugal cada vez mais se distingue pelo investimento em polos relacionados com a 
ciência e a inovação tecnológica, como são exemplo os casos de sucesso da Fundação 
Champalimaud e a Fundação Calouste Gulbenkian de Ciência. 

Nos últimos anos verifica-se um aumento da cooperação entre as empresas e 
universidades como forma de aproximação com a realidade do mercado trabalho e na 
retenção de talento português no que diz respeito à inovação e ciência. 

Desta forma, a mão-de-obra portuguesa tira vantagem de um sistema educativo, 
plenamente desenvolvido e moderno, resultando numa taxa de escolaridade elevada, 
numa população ativa intensa e em recursos humanos competentes.

Procurando alcançar uma posição de maior destaque internacional e visando reforçar o 
intercâmbio com parceiros estrangeiros tem-se desenvolvido inúmeros projetos no âmbito 
do programa ERAMUS+.

Guia do investidor - Ourém



Educação
Investir em Portugal

Portugal tem apostado em criar condições aos jovens para fomentar o empreendedorismo 
através de diversos mecanismos, como são exemplo as incubadoras de empresas.

Cerca de 61% dos portugueses falam pelo menos uma língua estrangeira e 78% dos alunos 
aprendem duas ou mais línguas estrangeiras. 

Aprender inglês é obrigatório a partir do ensino primário, sendo que cerca de 80% dos 
estudantes do ensino secundário aprendem inglês e cerca de 63% aprendem francês. 

Das línguas estrangeiras, o inglês, o francês e o espanhol são as mais faladas.
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Fornecimento de serviços
Investir em Portugal

Eletricidade

Portugal ocupa o 28º lugar do ranking da qualidade do fornecimento de eletricidade, 
segundo o Global Competitiveness Report 2011-2012 e o 4º lugar no Global Benchmark 
Report 2011, um estudo sobre o custo da eletricidade para uso industrial, com baixos 
períodos médios de interrupção. A título de exemplo, refira-se que em 2010, ocorreram 8 
interrupções de fornecimento na rede com uma duração total de 51,80 minutos, 
correspondendo a um dos valores mais baixos de sempre.

Água

Mais de 97% da população é servida com abastecimento de água, 98% do abastecimento 
é submetido a controlo e 97% da água tem boa qualidade.

Gás natural

Também nesta área não se registam interrupções dignas de registo em Portugal, sendo 
uma rede que cobre as zonas mais urbanas e industriais do País e que se encontra em 
crescimento sustentado. A título de exemplo, refira-se que em entre 2009 e 2010, 99,07% 
dos consumidores de gás natural não foram afetados por qualquer interrupção de 
fornecimentos, 0,92% foram afetados por uma interrupção e os restantes (0,01%) por 
duas interrupções.
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Fornecimento de serviços
Investir em Portugal

Telecomunicações

A evolução tecnológica proporcionou o aparecimento de novos meios de acesso a dados e 
exigiu uma melhoria nas infraestruturas, canais de acesso e na rapidez no acesso à 
informação. A fibra ótica destaca-se pela sua resposta eficiente no que diz respeito às 
telecomunicações.

Portugal mantém posição cimeira na prestação de serviços públicos online aos cidadãos e 
às empresas, segundo o “European e-Government Benchmark” da Comissão Europeia, 
ocupando o 37º lugar entre os 193 países que compõem o ranking do Índice de 
Desenvolvimento de e-Government das Nações Unidas.

Destaque ainda para o facto de Portugal ser um país líder na execução de operações 
através da rede Multibanco, bem como da Via Verde (a rede eletrónica de portagens 
portuguesa, pioneira a nível mundial na gestão de portagens), sendo o 8º país da UE-28 
com maior número de assinaturas de banda larga de alta velocidade por habitante. 
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Indicadores de desempenho

Guia do investidor - Ourém

Fornecimento de serviços
Investir em Portugal

Indicador Ranking

Perfomance da inovação (taxa de crescimento médio) 1º no Innovation Union Scoreboard 2010, (36 países)

Perfomance da inovação por dimensão (inovadores)
3º no Innovation Union Scoreboard 2010, PRO INNO Europe (32
países)

Duração de criação de empresa (em dias) 6º no Doing Business 2011, Banco Mundial (183 países)

Barreiras legislativas à criação de empresas 3º no IMD Survey 2009 (28 países da OCDE)

Disponibilidade das tecnologias mais avançadas
16º no Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic
Forum (142 países)

Crescimento anual nos custos unitários laborais (2005-2009)
4º no Global Benchmark Report 2010, Confederation of Danish
Industry (29 países da OCDE)

Execução de contratos 27º no Doing Business 2015, Banco Mundial (189 países)

Facilidade de comércio internacional 27º no Doing Business 2015, Banco Mundial (189 países)

FONTE: AICEP– AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL



Indicadores de desempenho
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Fornecimento de serviços
Investir em Portugal

Indicador Ranking

Eficiência dos procedimentos de importações/exportações
20º no Global Enabling Trade Report 2010, World Economic Forum
(125 países)

Qualidade das escolas de gestão
26º no Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic
Forum (140 países)

Qualidade das Instituições de investigação científica
21º no Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic
Forum (140 países)

Disponibilidade de cientistas e engenheiros
21º no Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic
Forum (140 países)

Inscritos no ensino secundário
13º no Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic
Forum (142 países)

Facilidade em contratar estrangeiros
13º no Global Enabling Trade Report 2010, World Economic Forum
(125 países)

Proteção de investidores 44º no Doing Business 2011, Banco Mundial (183 países)

Destino de viagem
20º no Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, (140
países)

FONTE: AICEP– AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL
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Localização
Investir em Ourém

O concelho de Ourém situa-se na zona Centro do País, no distrito 
de Santarém, com 13 freguesias.

Com uma área de 416,68 km2 e 45.127 pessoas residentes (INE –
2014), o concelho de Ourém é limitado a norte pelo concelho de 
Pombal, a este pelos concelhos de Alvaiázere, Ferreira do Zêzere e 
Tomar, a sul pelos concelhos de Torres Novas e Alcanena e a oeste 
pelos concelhos da Batalha e Leiria, tendo como principais 
acessibilidades rodoviárias a A1, A23 e IC9 e ferroviárias a Linha do 
Norte (Caxarias e Seiça).

O concelho é abundante em recursos naturais e o povoamento é 
caraterizado por ser disperso, com uma acentuada tendência para 
a diminuição do número de habitantes das zonas rurais, ou dos 
lugares de pequena dimensão, em detrimento de um aumento dos 
núcleos urbanos, nomeadamente as cidades de Ourém e Fátima e 
as vilas de Caxarias, Freixianda, Vilar dos Prazeres e Olival.
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Localização
Investir em Ourém

A sua posição de centralidade é relevante não só em relação a importantes polos 
turísticos da região (Fátima, Tomar, Batalha e Alcobaça), potenciando o turismo do 
concelho, mas também às principais cidades de Portugal (Lisboa e Porto) e da região 
centro (Leiria, Santarém e Coimbra), apresentando-se assim como uma excelente 
localização estratégica para empresas que pretendam estar presentes em todo o 
mercado nacional. Este facto reflete-se no papel de charneira do Município face a dois 
importantes subsistemas territoriais: Pinhal Litoral e Médio Tejo.
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DISTÂNCIAS ENTRE OURÉM E AS CIDADES DE COIMBRA E LISBOAACESSIBILIDADES DO CONCELHO DE OURÉM



Qualidade de vida
Investir em Ourém

O concelho de Ourém oferece um conjunto de equipamentos sociais e empresariais de 
apoio à população e às empresas de elevado nível e de alcance supramunicipal. Alguns 
exemplos são: centro de negócios, centro de empresas de Ourém, pavilhões 
gimnodesportivos, parques de merendas, cine teatro, piscinas, parques infantis, parque 
linear, complexos escolares, ATL, museus, lares e centros de dia, centros culturais e 
recreativos, Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e Universidade Sénior.

A rede distribuição de água tem 856 Km. A taxa de cobertura é de aproximadamente 
100%. Todas as povoações do Município têm acesso à rede de água, representando 
99,75% de água segura. 

Os sistemas de saneamento são geridos pela autarquia, desde a análise de pedidos de 
ampliação da rede, de ligação de esgotos domésticos e industriais e de despejo nas Etars, 
até à elaboração de projetos, fiscalização das obras e entrega das mesmas.

Ourém dispõe também de uma rede de fibra ótica nas principais zonas urbanas, estando 
neste momento em fase de implantação nas restantes zonas do concelho. 
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Qualidade de vida
Investir em Ourém

Dos principais pontos turísticos do património cultural e religioso, destacamos:
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Santuário de Fátima
O altar do mundo com mais de 5 milhões de 
visitantes por ano

Basílica da Santíssima Trindade Pólo de atratividade de peregrinos

Castelo e Paços do Conde de Ourém Tempo do condestável Nuno Álvares Pereira

Vila Medieval de Ourém Berço de Ourém

Igreja Colegiada Cripta e Túmulo de D. Afonso 4º Conde de Ourém

Praia Fluvial do Agroal Águas frias com fama de serem termais

Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios O maior trilho de dinossáurios herbívoros do mundo

Parque da Cidade António Teixeira Prémio Nacional de Arquitetura Paisagística

Galeria de Arte e Posto de Turismo
Exposições, visitas audioguiadas ao Centro Histórico, 
acesso à gastronomia local

Museu Municipal de Ourém Integra a Rede Nacional de Museus



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

No que diz respeito à educação, existem vários agrupamentos escolares que abrangem 
desde o 1º ciclo ao nível secundário, duas escolas profissionais e dois conservatórios de 
música. Para além da oferta formativa para jovens, existem estabelecimentos de ensino 
que promovem ensino e formação de adultos.

A Escola Profissional de Ourém e a Escola de Hotelaria de Fátima são o exemplo de uma 
oferta formativa de cariz mais técnico, criando condições para que haja no concelho 
mão-de-obra qualificada, com cursos adaptados às necessidades do tecido empresarial 
da região.

Existem ainda alguns institutos de línguas que visam proporcionar o ensino de línguas 
estrangeiras aos diversos grupos etários. 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Segundo dados de 2014, 53% da população 
residente são mulheres e 65% 
correspondem à população ativa. 

Os gráficos seguintes detalham a 
distribuição da população residente por 
sexo e faixa etária, bem como o número de 
alunos matriculados no sistema educativo 
no concelho, evidenciando um equilíbrio 
entre ciclos de educação e um concelho 
com forte potencial de crescimento de 
recursos humanos qualificados.
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População residente

Homens Mulheres

FONTE: INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO - 2014



Caracterização económica e social
Investir em Ourém
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Em 2014, o número de alunos matriculados no sistema educativo no concelho era 
8.517, distribuído do seguinte modo:
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FONTE: RELATÓRIO DE CONTAS 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM 



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

O município tem desenvolvido diversos projetos internacionais no âmbito do Programa 
ERASMUS+. Demonstrando a crescente importância do intercâmbio para o ensino e 
formação de jovens e pessoal técnico, os estabelecimentos de ensino do concelho 
começam também a investir cada vez mais neste tipo de projetos. 

As escolas secundárias têm vindo a criar uma relação mais estreita com as entidades de 
ensino superior mais próximas, os Institutos Politécnicos de Tomar e de Leiria, como 
forma de criar sinergias entre o contexto escolar e o mundo empresarial.
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Ourém diferencia-se também de outros concelhos do Médio Tejo, pelo número de 
empresas (ver gráfico seguinte) e pela diversidade de setores de atividade que o 
caracteriza.
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FONTE: Nº EMPRESAS EM 2013 - INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO - 2014 

Abrantes; 2.838

Alcanena; 1.486

Constância; 265

Entroncamento; 1.747

Ferreira do Zêzere; 714

Mação; 595

Ourém; 4.900
Sardoal; 341

Sertã; 1.412

Tomar; 3.558

Torres Novas; 3.150

Vila de Rei; 283

Vila Nova da Barquinha; 
512

Número de empresas por concelho do Médio Tejo



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

O tecido empresarial é essencialmente constituído por pequenas e médias empresas, 
assumindo o setor da construção civil especial importância no contexto regional e nacional. 
No universo de 4.900 empresas, os setores do comércio, construção civil, indústrias 
transformadoras e do alojamento e restauração são os mais representativos. Destes, 
destacamos os ligados ao turismo, atividade com forte desenvolvimento e potencial no 
concelho de Ourém.
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FONTE: EMPRESAS EM 2013 - INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO - 2014 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Tendo por base dados de 2011, 23% da população ativa do concelho tem o 3º ciclo do 
Ensino Básico, 20% tem o Ensino Secundário e 15% o Ensino Superior, encontrando-se 
em linha com as percentagens registadas a nível nacional.
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FONTE: INE; CENSOS 2011 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

O facto do concelho de Ourém ter uma das mais baixas taxas de desemprego do Médio 
Tejo, apresenta-se como um fator demonstrativo do nível de atividade empresarial que 
detém, bem como das condições vantajosas que os empresários encontram, quando 
comparadas com outros concelhos da região.

Segundo dados da PORDATA, a taxa de desemprego em 2014 situa-se nos 5,7%,

De acordo com os Censos de 2011, o universo da população empregada era de 19.066 
pessoas, sendo o setor terciário o mais representativo.

Guia do investidor - Ourém

FONTE: PORDATA; CENSOS 2011 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

O turismo (em particular o de cariz religioso) detém um papel fundamental no 
desenvolvimento económico do concelho, estimando-se um volume turístico anual 
próximo dos 6 milhões de visitantes.

Este fluxo turístico potencia e estimula não só o comércio mas também a atividade 
industrial, a construção civil e outros serviços especializados.

O setor hoteleiro tem vindo a demonstrar um crescimento sustentado no volume de 
atividade (por via do aumento do número de hóspedes), demonstrando ainda um forte 
potencial de crescimento. Neste setor, Fátima assume particular relevância, tendo uma 
capacidade instalada só ultrapassada pelas grandes cidades portuguesas, sendo 
considerada como um ponto de passagem obrigatória, mundialmente reconhecido. 

Guia do investidor - Ourém



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Alguns dados demonstrativos do setor do turismo:
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FONTE: INE - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO CENTRO- 2014 

Estabelecimentos hoteleiros 65

Capacidade alojamento em estabelecimentos hoteleiros (número de camas) 7 280

Número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros 647 091

Número de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros 385 903

Número médio de dias de estadia 1,7

Taxa de ocupação (%) 26,3



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

As exportações das empresas do concelho de Ourém representaram em 2014 
64,9 milhões de euros, valor em linha com o registado nos últimos três anos.

Guia do investidor - Ourém

FONTE: INE; COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS (CI) 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

França e Espanha são os principais países para onde as empresas do concelho de Ourém 
exportam, correspondendo, em conjunto, a mais de 25 milhões de euros em 2014.
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FONTE: INE; COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS (CI) 
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Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Dos bens, produtos e serviços exportados destacamos as empresas dos setores de 
fabricação de artigos de mármore e de rochas similares, fabricação de outras obras de 
carpintaria para a construção e de comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras 
alimentares, que representam mais de 18,8 milhões de euros.
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FONTE: INE; COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS (CI) 
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Outras atividades

Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos

Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins

Avicultura

Fabricação de estruturas de construções metálicas

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

Fabricação de produtos de betão para a construção

Comércio por grosso materiais construção (excepto madeira)

Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal

Serração de madeira

Valorização de resíduos não metálicos

Fabricação de embalagens de madeira

Outras indústrias transformadoras diversas

Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares

Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção

Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares

Principais atividades de exportação (milhões de €)



Caracterização económica e social
Investir em Ourém

Segundo estudos do INE sobre o poder de compra concelhio em 2013, o município de 
Ourém apresenta um indicador de poder de compra per capita de 83,44, valor em linha 
com a média do Médio Tejo.
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Casal dos Frades -
Seiça

Caxarias Fátima Vilar dos Prazeres

Infraestruturas de apoio a empresas
Investir em Ourém

Como forma de minimizar custos e de centralizar as diversas áreas de negócio, existem 
várias zonas industriais pelo concelho, nomeadamente:
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Infraestruturas de apoio a empresas
Investir em Ourém

• Casal dos Frades - Seiça

Guia do investidor - Ourém

Área total (ha) 63,4

Nº de lotes 103

Nº de empresas 
instaladas

44

Atividades económicas
Armazém; Comércio; Serviços; 
Indústria

Principais acessibilidades
EN356; IC9; A1; Linha ferroviária do 
Norte



Infraestruturas de apoio a empresas
Investir em Ourém

• Caxarias
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Área total (ha) 57,8

Nº de lotes 140

Nº de empresas 
instaladas

14

Atividades económicas Comércio; Indústria; Serviços

Principais acessibilidades
EN356; IC9; A1; Linha ferroviária do 
Norte



Infraestruturas de apoio a empresas
Investir em Ourém

• Fátima

Guia do investidor - Ourém

Área total (ha) -

Nº de lotes -

Nº de empresas 
instaladas

-

Atividades económicas Indústria, Serviços, Construção

Principais acessibilidades IC9; A1; Linha ferroviária do Norte



Infraestruturas de apoio a empresas
Investir em Ourém

• Vilar dos Prazeres
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Área total (ha) 56

Nº de lotes -

Nº de empresas 
instaladas

20

Atividades económicas Comércio; Indústria; Serviços

Principais acessibilidades
EN356; IC9; A1; Linha ferroviária do 
Norte



Entidades de apoio às empresas
Investir em Ourém

No concelho existem várias instituições / organismos que prestam apoio às empresas. 
Destes, destacamos:
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http://www.aciso.pt/
http://www.aciso.pt/
http://www.insignare.pt/pt/1603/o-que-fazemos
http://www.insignare.pt/pt/1603/o-que-fazemos
http://www.nersant.pt/
http://www.nersant.pt/
http://www.ouremviva.pt/
http://www.ouremviva.pt/
http://www.ourem.pt/
http://www.ourem.pt/


Entidades de apoio às empresas
Investir em Ourém

Das instituições / organismos mencionados, pela sua natureza específica de apoio à 
criação de novos negócios, destacamos:

Centro de empresas de Ourém
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Esta estrutura local de acolhimento (incubação) e apoio ao 
desenvolvimento de novas microempresas, inclui os seguintes 
serviços:

• Orientação e aconselhamento técnicos na fase de implementação 
e desenvolvimento da ideia de negócio ou do arranque da 
empresa

• Apoio à constituição legal da empresa

• Disponibilização de espaço físico para instalação e de espaços 
comuns para uso partilhados com os demais utilizadores

• Integração em programas de promoção e/ou publicidade comuns

• Acesso a ações de formação e/ou consultadoria especializada. 

http://centroempresas.wix.com/ceo
http://centroempresas.wix.com/ceo


Projetos de interesse regional
Investir em Ourém

O município de Ourém tem desenvolvido parcerias com diversos municípios de outros 

países.

De entre estes destacamos Teruel, Lourdes, Le-Plessis-Trevise, Burlandingen, Altoetting, 

Loreto, Uherský Brod, Mariazell, Czestochowa, Selçuk, Pitesti, Oecusse Ambeno, Príncipe, 

São-Filipe, Namaacha, Monapo, Guadalajara de Buga, Larantuka, Barueri e Aparecida.

Adicionalmente, pela sua relevância empresarial, salientamos as seguintes parcerias:

• Acordo de cooperação entre o Município, a ACISO e a Câmara de Comércio           

Franco Portuguesa

• Protocolo de colaboração entre a ACISO e a Câmara de Comércio de Guadalajara de 

Buga (Colômbia).

Guia do investidor - Ourém



Projetos de interesse regional
Investir em Ourém

Acordo de cooperação entre o Município, a ACISO e a Câmara de Comércio Franco 
Portuguesa 

Este acordo tem como objetivo promover a internacionalização das empresas sediadas 
no concelho de Ourém junto do mercado francês e divulgar as potencialidades do 
concelho de Ourém, para a atração de investimento francês, através de:

• Auxilio às empresas sediadas no concelho de Ourém no processo de 
internacionalização no mercado francês

• Divulgação e promoção dos eventos culturais, da gastronomia regional, dos recursos 
naturais, paisagísticos, patrimoniais e arquitetónicos do concelho de Ourém em França

• Divulgação dos produtos produzidos e serviços prestados pelas empresas sediadas no 
concelho de Ourém, com capacidade exportadora, junto do mercado francês

• Aconselhamento e acompanhamento às empresas sediadas no concelho de Ourém, 
nas deslocações a França. 

Guia do investidor - Ourém



Projetos de interesse regional
Investir em Ourém

Protocolo de colaboração entre a ACISO e a Câmara de Comércio de Guadalajara de Buga 

Este protocolo visa promover um ambiente favorável ao estabelecimento e à contínua 
intensificação dos mecanismos de colaboração e articulação entre as partes, incluindo:

• Intercâmbio de informação que se entenda importante na divulgação das 
potencialidades económicas e oportunidades de investimento em cada um dos 
Municípios

• Dinamização de projetos conjuntos e iniciativas especificamente orientadas para a 
internacionalização das empresas e empresários sediados em cada um dos Municípios.

Guia do investidor - Ourém



Como criar uma 
empresa
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Como criar uma empresa

Guia do investidor - Ourém

Forma jurídica e dimensão

Tipos de sociedades comerciais

Constituição de uma sociedade



Forma jurídica e dimensão
Como criar uma empresa

O exercício de uma atividade económica assume diversas formas jurídicas:

• Pessoa singular, na qualidade de trabalhador independente, titular de rendimentos 
profissionais, ou, empresário em nome individual titular de rendimentos empresariais

• Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (E.I.R.L)

• Sociedades constituídas nos termos do Código Civil (sociedades civis sob forma 
comercial)

• Sociedades constituídas por pessoas singulares ou coletivas, obedecendo aos requisitos 
e formas definidas no Código das Sociedades Comerciais (em nome coletivo; por quotas; 
anónima; em comandita simples e em comandita por ações)

• Empresas públicas e municipais

• Cooperativas.
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Forma jurídica e dimensão
Como criar uma empresa

De acordo com o Código do Trabalho, artigo 100º, as empresas classificam-se como: 

• Microempresa, a que emprega menos de 10 trabalhadores

• Pequena empresa, a que emprega de 10 a menos de 50 trabalhadores

• Média empresa, a que emprega de 50 a menos de 250 trabalhadores

• Grande empresa, a que emprega 250 ou mais trabalhadores.
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Tipos de sociedades comerciais 
Como criar uma empresa

A constituição de sociedades é regulada no Código das Sociedades Comerciais (CSC), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, tendo sofrido diversas 
alterações. 

As estruturas sociedades mais comuns são as seguintes: Sociedade Anónima, Sociedade 
por Quotas e Sociedade Unipessoal por Quotas, cujas características se apresentam no 
quadro abaixo:
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Sociedade Anónima Sociedade por Quotas
Sociedade Unipessoal 

por Quotas

Custos de Constituição e de Registo *
*não inclui honorários jurídicos mas inclui os custos de registo da nomeação dos 
membros dos órgãos sociais

Aprox. €700. Aprox. €700. Aprox. €700.

Duração do Processo de Constituição e de Registo Aprox. 2 semanas Aprox. 2 semanas Aprox. 2 semanas

Número mínimo de acionistas
Cinco (ou um se constituído 
por pessoa jurídica).

Dois. Um.



Tipos de sociedades comerciais 
Como criar uma empresa
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Sociedade Anónima Sociedade por Quotas Sociedade Unipessoal por Quotas

Requisitos 
formais de 
constituição

Execução do Documento de Constituição 
de Sociedade (as assinaturas deverão ser 
reconhecidas presencialmente por notário 
ou advogado) e registo na Conservatória 
de Registo Comercial. Poderá ser 
necessário executar algumas formalidades 
adicionais no caso de realização de 
entradas em espécie.

Execução do Documento de Constituição 
de Sociedade (as assinaturas deverão ser 
reconhecidas presencialmente por notário 
ou advogado) e registo na Conservatória 
de Registo Comercial. Poderá ser 
necessário executar algumas formalidades 
adicionais no caso de realização de 
entradas em espécie.

Execução do Documento de Constituição 
de Sociedade (as assinaturas deverão ser 
reconhecidas presencialmente por notário 
ou advogado) e registo na Conservatória 
de Registo Comercial. Poderá ser 
necessário executar algumas formalidades 
adicionais no caso de realização de 
entradas em espécie.

Capital Social 
Mínimo e 
Participações 
Sociais Liberadas 
na Constituição

€50.000.

A realização de 70% das contribuições em 
dinheiro pode ser diferida pelo período 
máximo de 5 anos.

A realização do prémio de emissão (se 
aplicável) não poderá ser diferida.

€2.

A realização de contribuições em dinheiro 
pode ser diferida pelo período máximo de 
5 anos. Os sócios poderão declarar no 
documento particular de constituição que 
as contribuições em dinheiro serão 
depositadas em conta bancária aberta em 
nome da nova sociedade até ao final do 
primeiro exercício económico (esta 
situação não é considerada um 
diferimento e, consequentemente, não 
está sujeita a registo comercial).

€1.

A realização de 50% das contribuições em 
dinheiro pode ser diferida pelo período 
máximo de 5 anos. O sócio único poderá 
declarar no documento particular de 
constituição que as contribuições em 
dinheiro serão depositadas em conta 
bancária aberta em nome da nova 
sociedade até ao final do primeiro 
exercício económico (esta situação não é 
considerada um diferimento e, 
consequentemente, não está sujeita a 
registo comercial).



Tipos de sociedades comerciais 
Como criar uma empresa
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Sociedade Anónima Sociedade por Quotas Sociedade Unipessoal por Quotas

Administração e 
Fiscalização

(i) Conselho de Administração (ou 
Administrador Único, caso o capital social 
não exceda €200.000) + Conselho Fiscal 
(ou Fiscal Único)

(ii) Conselho de Administração (que 
compreende uma Comissão de Auditoria) 
+ Revisor Oficial de Contas, ou

iii) Conselho de Administração Executivo 
(ou Administrador Único caso o capital 
social não exceda €200.000) + Conselho 
Geral e de Supervisão + Revisor Oficial de 
Contas

As sociedades que adotem a estrutura 
referida em (i) devem ter um conselho 
fiscal sempre que dois dos três limites 
seguintes forem excedidos (durante dois 
anos consecutivos):

- Total do balanço: €100.000.000

- Vendas líquidas e outros proveitos:
€150.000.000

- Número de empregados em média 
durante o exercício: 150

Gerência: um ou mais gerentes.

A nomeação de um órgão de fiscalização 
não é obrigatória. Contudo, caso a 
sociedade não tenha órgão de 
fiscalização, deverá ser designado um 
Revisor Oficial de Contas para proceder à 
revisão legal das contas se forem 
ultrapassados dois dos três seguintes 
limites (durante pelo menos dois anos 
consecutivos):

- Total do balanço: €1.500.000;

- Vendas líquidas e outros proveitos: 
€3.000.000;

- Número de trabalhadores empregados 
em média durante o exercício: 50.

Gerência: um ou mais gerentes.

A nomeação de um órgão de fiscalização 
não é obrigatória. Contudo, caso a 
sociedade não tenha órgão de 
fiscalização, deverá ser designado um 
Revisor Oficial de Contas para proceder à 
revisão legal das contas sempre que dois 
dos três limites seguintes forem excedidos 
(durante pelo menos dois anos 
consecutivos):

- Total do balanço: €1.500.000;

- Vendas líquidas e outros proveitos: 
€3.000.000;

- Número de trabalhadores empregados 
em média durante o exercício: 50.



Tipos de sociedades comerciais 
Como criar uma empresa
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Sociedade Anónima Sociedade por Quotas Sociedade Unipessoal por Quotas

Direitos dos 
Sócios 
Minoritários 
(Matérias 
sujeitas a Maioria 
Qualificada)

É legalmente exigida a aprovação por 2/3 
dos votos emitidos no que respeita a 
determinadas matérias (ex. alteração dos 
estatutos sociais, fusão, cisão, conversão 
e dissolução).

É legalmente exigida a aprovação pelos 
votos correspondentes a 3/4 do capital 
social no que respeita a determinadas 
matérias (ex. alteração dos estatutos 
sociais, fusão, cisão, conversão e 
dissolução).

N/A.

Responsabilidade 
dos Acionistas

A responsabilidade dos acionistas é 
limitada ao valor do capital subscrito por 
cada um (sem prejuízo de 
responsabilidade adicional no caso de o 
capital social ser integralmente detida por 
uma sociedade).

A responsabilidade dos sócios é limitada à 
realização do capital social, mas os sócios 
são solidariamente responsáveis para com 
a sociedade pela subscrição da totalidade 
do capital social (sem prejuízo de 
responsabilidade adicional no caso de o 
capital social ser integralmente detida por 
uma sociedade).

A responsabilidade do sócio único é 
limitada à realização do capital social 
(sem prejuízo de responsabilidade 
adicional no caso de o sócio único ser 
uma sociedade).

FONTE: AICEP– AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL 

Mais detalhe

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=524A0013&nid=524&nversao


Constituição de uma sociedade
Como criar uma empresa

A constituição de uma sociedade tem como principais etapas:

1. Obter o Certificado de Admissibilidade de Firma/ Cartão Provisório de Identificação 
de Pessoa Coletiva no RNPC – Registo Nacional de Pessoas Coletivas

2. Depósito do Capital Social da empresa numa instituição de crédito

3. Efetuar escritura pública – facultativo (exceto quando existem bens imóveis)

4. Publicação do registo na Internet e comunicação ao RNPC por parte da 
Conservatória – atribuição do cartão de NIPC definitivo

5. Apresentação da declaração de início de atividade nos serviços de finanças num 
prazo de 15 dias a contar da data da apresentação do registo

6. Inscrição na Segurança Social.
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Constituição de uma sociedade
Como criar uma empresa

Como forma de simplificar os procedimentos anteriores, o Programa SIMPLEX - Programa 
de Simplificação Administrativa e Legislativa, contribuiu com as seguintes medidas:

• Empresa na Hora: regime especial de constituição imediata de sociedades

• Empresa On-line: constituição de sociedades através da Internet.

Para a constituição de sociedades através de Empresa na Hora não é necessário a 
celebração de escritura pública e a obtenção prévia do certificado de admissibilidade da 
firma, junto do Registo Nacional de Pessoas Coletivas.

A empresa On-line pode ser criada por qualquer interessado, desde que possua uma 
assinatura eletrónica qualificada ou, através de advogados, solicitadores ou notários que 
possuam certificado digital.

O certificado digital é um documento eletrónico que liga os dados de verificação de 
assinatura ao seu titular e confirma a identidade desse titular. Este tipo de certificado, 
quando utilizado para assinar um documento eletrónico equivale, para efeitos legais, a 
uma assinatura manuscrita.
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Constituição de uma sociedade
Como criar uma empresa

Principais custos inerentes à constituição de uma sociedade: 
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Método tradicional Empresa na Hora 
(www.empresanahora.pt)

Empresa On-line 
(www.portaldaempresa.pt)

Certificado de Admissibilidade de Firma € 75 - -

Registo Comercial - constituição € 400 - -

Registo Comercial - nomeação membros órgãos sociais € 87,50 - -

Emolumentos - escolha de uma firma pré-aprovada - € 360 -

Emolumentos - solicitação prévia do certificado de 
admissibilidade de firma

- € 435 -

Emolumentos - escolha de um modelo de estatutos sociais 
pré-aprovado

- - € 180

Emolumentos - escolha de uns estatutos preparados pelo(s) 
interessado(s)

- - € 380

FONTE: AICEP – AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL 

http://www.empresanahora.pt/
http://www.portaldaempresa.pt/


Aspetos legais
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Aspetos legais
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Sistema fiscal

Sistema laboral

Licenciamento

Autorização de residência para atividade de investimento (ARI)



Sistema fiscal
Aspetos legais
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Impostos

genéricos

Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas 

Coletivas (IRC)

Derrama

Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRS)

Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA)

Imposto Selo (IS)

Outros

impostos

Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI)

Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT)

Imposto sobre Veículos (ISV)

Impostos Especiais sobre o 
Consumo (IECs)



Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC)

Os sujeitos passivos de IRC são todas as pessoas coletivas de direito público ou privado 
com sede ou direção efetiva em território português. Incluem-se também no âmbito da 
incidência pessoal as entidades não residentes quando obtenham rendimentos no 
território nacional, não sujeitos a IRS.

São tributadas sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora desse 
território. No entanto, os sujeitos passivos que não tenham sede nem direção efetiva em 
território português, o IRC incide apenas sobre os rendimentos nele obtidos.

São tributados sem qualquer limitação os rendimentos no Estado em que são obtidos, tais 
como, rendimentos dos bens imobiliários situados nesse Estado e os ganhos provenientes 
da sua alienação e ainda os lucros de um estabelecimento estável situado neste Estado. 
Estão sujeitos a tributação limitada no Estado de origem os Dividendos, Juros e Royalties.

O lucro líquido das entidades residentes e estabelecimentos estáveis de entidades não 
residentes está sujeito a uma taxa de imposto de 21%. 

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/


Sistema fiscal
Aspetos legais

Derrama

A Derrama é cobrada com o IRC numa taxa máxima de 1,5% sobre o rendimento 
tributável.

As taxas variam de município para município. A decisão sobre a taxa aplicável para cada 
ano tem de ser tomada no ano anterior pela Assembleia Municipal. 

Em Ourém a taxa de derrama situa-se atualmente nos 1,20%, sendo que as empresas com 
volume de negócios inferior a 150.000 euros estão isentas.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Os sujeitos passivos sujeitos a IRS subdividem-se em residentes e não residentes em 
território português. Os sujeitos passivos residentes estão sujeitos a IRS pela totalidade 
dos rendimentos auferidos, incluindo os obtidos no estrangeiro. 

Existem a várias categorias de rendimento:

• A – Rendimentos de trabalho dependente

• B – Atividades empresariais e profissionais

• E – Rendimentos de capitais

• F – Rendimentos prediais

• G – Incrementos patrimoniais

• H – Pensões.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

O rendimento coletável é sujeito às seguintes taxas de imposto:
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Quando superior a 7.091 euros é dividido em duas partes: uma, igual ao limite do maior 
dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse 
escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna (A) respeitante ao 
escalão imediatamente superior. 

Rendimento coletável (€) Taxa normal (A) Taxa média (B)

Até 7.091 14,50% 14,500%

De mais de 7.091 a 20.261 28,5% 23,600%

De mais de 20.261 a 40.522 37% 30,300%

De mais de 40.522 a 80.640 45% 37,613%

Superior a 80.640 48% -



Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Quando o rendimento coletável é superior a 80.000 euros é aplicado uma taxa adicional 
de solidariedade conforme taxas na tabela seguinte:
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Mais detalhe

Rendimento coletável (€) Taxa (%)

Mais de 80.000 a 250.000 2,5

Superior a 250.000 5

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/index_irs.htm


Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Imposto sobre todas as transmissões de bens e as prestações de serviços, efetuadas a 
título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal e que ocorram no território 
nacional:

• Importações de bens

• Aquisições intracomunitárias efetuadas no território.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

São sujeitos passivos de imposto, isto é, são devedores de imposto:
• As pessoas singulares que exerçam uma atividade independente
• As pessoas singulares ou coletivas que, de um modo independente e com carácter 

regular, exerçam atividade de: 
• Produção
• Comércio ou de prestação de serviços
• Atividades extrativas e agrícolas
• As que pratiquem uma só operação tributável, desde que essa operação preencha 

os pressupostos de incidência real de IRS e de IRC
• As pessoas singulares ou coletivas que, segundo a legislação aduaneira, realizem 

importações de bens
• As pessoas singulares ou coletivas que, em faturas ou documentos equivalentes, 

mencionem indevidamente IVA
• As pessoas singulares ou coletivas que efetuem operações intracomunitárias.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

As taxas aplicáveis em Portugal Continental são as seguintes:

• Taxa reduzida – 6% aplicando-se às importações, transmissões de bens e prestações de 
serviços mencionados na Lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(CIVA), incluindo, entre outros, bens alimentares, livros, revistas, jornais, produtos 
farmacêuticos, alojamento em estabelecimento do tipo hoteleiro, transporte de 
passageiros e eletricidade

• Taxa intermédia – 13% respeitante às importações, transmissões de bens e prestações 
de serviços mencionados na Lista II anexo ao CIVA, incluindo, entre outros, bens 
alimentares não incluídos na Lista I, flores de corte, plantas ornamentais, prestações de 
serviços de alimentação e bebidas

• Taxa normal – 23% para os restantes bens e serviços.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

São isentas de IVA, não conferindo direito à dedução, as prestações de serviços médicos, 
de ensino, a transmissão e arrendamento de bens imóveis, as quotas dos organismos sem 
finalidade lucrativa, determinadas operações financeiras, as operações de seguro e 
resseguro e os serviços de alimentação e bebidas fornecidos pelas entidades patronais aos 
seus empregados. 

Mais detalhe 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/index_iva.htm


Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto do selo (IS)

O Imposto do selo incide sobre os atos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e 
outros factos, previstos na Tabela Geral, ocorridos em Portugal e não sujeitos ou isentos 
de IVA.

Os factos acima mencionados serão ainda sujeitos a este imposto quando, ocorridos fora 
de Portugal, forem apresentados para efeitos legais em Portugal.

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/index_selo.htm


Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

Imposto municipal sobre o valor de cada imóvel localizado dentro da área do Município e 
é pago pelo proprietário ou beneficiário do imóvel. IMI é cobrado anualmente sobre o 
valor de cada propriedade e de acordo com as seguintes taxas:

• Prédios rústicos: 0,8%

• Prédios urbanos: 0,3% a 0,45%

• Prédios rústicos ou urbanos detidos por entidades residentes em país, território ou 
região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável: 7,5%.

Guia do investidor - Ourém



Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

As taxas previstas para os prédios urbanos são elevadas para o triplo nos casos em que os 

mesmos se encontrem devolutos há mais de um ano ou em ruínas.

Os municípios podem fixar uma redução até 50% da taxa a aplicar aos prédios classificados 

como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, desde que esses 

prédios não se encontrem abrangidos por outra isenção prevista no EBF (Estatutos de 

Benefícios Fiscais).

Em Ourém a taxa de IMI em 2017 referente aos prédios urbanos é de 0,33%.

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/index_cimi.htm


Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)

O IMT visa tributar as transmissões onerosas do direito de propriedade sobre bens 
imóveis, situados em Portugal, ou figuras parcelares desse direito, bem como outros 
negócios jurídicos que confiram um resultado económico equivalente.

Como regra geral, o IMT incide sobre o valor do ato ou contrato ou sobre o VPT do imóvel, 
determinado de acordo com o estabelecido no Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), consoante o que seja mais elevado.
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Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)

As taxas aplicáveis são as seguintes:

• Prédios rústicos - 5%

• Prédios urbanos destinados exclusivamente a habitação própria e permanente:
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Valor sobre que incide o IMT (€) Taxa marginal Parcela a abater (€)

0 – 92.407 0% 0

> 92.407 a 126.403 2% 1.848,14

> 126.403 a 172.348 5% 5.640,23

> 172.348 a 287.213 7% 9.087,19

> 287.213 a 574.323 8% 11.959,32

> 574.323 6% (taxa única)



Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)

• Prédios urbanos destinados exclusivamente à habitação:
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Valor sobre que incide o IMT (€) Taxa marginal Parcela a abater (€)

0 – 92.407 1% 0

> 92.407 a 126.403 2% 924,07

> 126.403 a 172.348 5% 4.716,16

> 172.348 a 287.213 7% 8.163,12

> 287.213 a 550.836 8% 11.035,25

> 550.836 6% (taxa única)

• Prédios urbanos não destinados exclusivamente à habitação e outras aquisições 
onerosas - 6,5%

• Prédios (urbanos ou rústicos), ou outras aquisições, cujo adquirente seja residente em 
país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável - 10%.

Mais detalhe

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/index_cmt.htm


Sistema fiscal
Aspetos legais

Imposto sobre Veículos (ISV)

O ISV incide sobre o fabrico, montagem, admissão ou importação de veículos sujeitos a 
tributação em território nacional e que estejam obrigados à matrícula em Portugal.

Mais detalhe
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Impostos Especiais sobre o Consumo (IECs)

Os impostos especiais sobre o consumo estão previstos no Código dos Impostos Especiais 
Sobre o Consumo e incluem a tributação do álcool e bebidas alcoólicas, do tabaco e dos 
produtos petrolíferos e energéticos.

https://aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/jsp/main.jsp?body=/ia/simuladorISV.jsp


Sistema laboral
Aspetos legais

O período normal de trabalho é no máximo de 40 horas, distribuídas por 8 horas diárias. A 
atividade laboral ocorre normalmente entre as 09:00 e as 18:00 horas, sendo 
interrompida pela hora de almoço que decorre entre as 12:00 e as 14:00 horas.

Os trabalhadores portugueses têm direito ao gozo de 22 dias úteis de férias, ao salário 
integral no período de férias, recebendo ainda um subsídio de férias e um subsídio de 
Natal.

A população ativa empregada têm direito a um salário mínimo, no valor de 557 euros em 
2017, para além do direito ao subsídio de alimentação, cujo montante mínimo para 2017 é 
de 4,52 euros (valor de referência atribuído na função pública).

Os trabalhadores fazem uma contribuição mensal obrigatória para o sistema português da 
segurança social de 11% do seu salário bruto mensal, assim como de uma percentagem de 
retenção na fonte, conforme as tabelas de retenção na fonte determinadas pelo 
Ministério das Finanças para efeitos do IRS.
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Sistema laboral
Aspetos legais

A entidade empregadora tem igualmente de contribuir mensalmente para a Segurança 
Social com 23,75% do salário bruto do empregado.

No caso dos órgãos sociais, os membros contribuem com 9,3% e a entidade com 20,3%. 

As entidades empregadoras têm a obrigatoriedade de proporcionar aos seus 
colaboradores 35 horas de formação anuais, assim como medicina no trabalho.

O direito à greve é, nos termos da Constituição, um direito irrenunciável dos 
trabalhadores, que normalmente é decidido por associações sindicais.

Estes órgãos têm que comunicar com um mínimo de 5 dias úteis de aviso prévio a 
intenção de fazer greve ao empregador ou à associação de empregadores e ao Ministério 
responsável pela área laboral por escrito ou através dos meios de comunicação social.

Este aviso prévio tem que conter uma proposta para assegurar serviços excecionais de 
segurança e manutenção de equipamento. Quando a greve se realize num 
estabelecimento que se destine à satisfação de necessidades sociais vitais, o aviso de 
greve deve também conter uma proposta de definição de serviços mínimos.
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Sistema laboral
Aspetos legais

Principais tipos de contrato de trabalho
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• Contrato de trabalho sem termo

A celebração deste tipo de contrato de trabalho é o mais comum em Portugal, no qual 
empregador e trabalhador não estipulam um limite de tempo para o contrato. 

sem termo

a termo certo

a termo incerto

prestação de serviços

em comissão de serviço



Sistema laboral
Aspetos legais

Principais tipos de contrato de trabalho

• Contrato de trabalho a termo certo

O contrato estipula um período de tempo específico e cessa quando concluído esse 
período.

Este tipo de contrato pode ser apenas renovado três vezes. A sua duração total não pode 
exceder, em geral, três anos, após os quais o contrato se converte automaticamente em 
contrato sem termo.

• Contrato de trabalho a termo incerto

Neste caso, o trabalhador e o empregador estabelecem que o acordo cessará com a 
ocorrência de um evento específico que terá lugar numa data incerta.

Os contratos a termo incerto não podem exceder a duração de seis anos. No caso do 
trabalhador contratado continuar a trabalhar mais do que 15 dias depois da ocorrência do 
evento especificado, o contrato converter-se automaticamente num contrato sem termo.
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Sistema laboral
Aspetos legais

Principais tipos de contrato de trabalho

• Contrato de prestação de serviços

Este é um contrato em que a uma das partes é requerido que preste à outra o resultado 
do seu trabalho, não sendo por isso uma relação de empregador-trabalhador.

O prestador de serviços compromete-se a prestar os resultados acordados, sendo livre 
para organizar e executar o seu trabalho.

• Contrato de trabalho em comissão de serviço

Pode ser exercido em comissão de serviço cargo de administração ou equivalente, de 
direção ou chefia diretamente dependente da administração ou de diretor-geral ou 
equivalente, funções de secretariado pessoal de titular de qualquer desses cargos, ou 
ainda, desde que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho o preveja, 
funções cuja natureza também suponha especial relação de confiança em relação a titular 
daqueles cargos.
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Sistema laboral
Aspetos legais

Período experimental

No contrato de trabalho sem termo, o período experimental tem a seguinte duração:

• 90 dias para a generalidade dos trabalhadores

• 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de 
responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação, bem como os que 
desempenhem funções de confiança

• 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direção ou quadro superior.

No contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração:

• 30 dias em caso de contrato com duração igual ou superior a 6 meses

• 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a 6 meses ou de contrato a termo 
incerto cuja duração previsível não ultrapasse aquele limite

• No contrato em comissão de serviço, a existência de período experimental depende de 
estipulação expressa no acordo, não podendo exceder 180 dias.
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Sistema laboral
Aspetos legais

Trabalho noturno

O trabalho noturno é pago com acréscimo de 25% relativamente ao pagamento de 
trabalho equivalente prestado durante o dia.
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Trabalho suplementar

O trabalho suplementar só pode ser prestado quando a empresa tenha de fazer face a um 
acréscimo eventual e transitório de trabalho e não se justifique para tal a admissão de 
trabalhador.

Neste caso é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos:

• 25% pela primeira hora ou fração desta e 37,5% por hora ou fração subsequente, em dia 
útil

• 50% por cada hora ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório ou 
complementar, ou em feriado.



Sistema laboral
Aspetos legais

Períodos de descanso

Os trabalhadores têm o direito a pelo menos um dia de descanso por semana e um 
mínimo de onze horas seguidas de descanso entre dois períodos diários de trabalho 
consecutivos.
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Maternidade e paternidade

A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença parental inicial 
de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto.

No caso de nascimento de mais do que um filho, a lei assegura um período acrescido de 
30 dias, por cada um deles.



Sistema laboral
Aspetos legais

Cessação do contrato de trabalho

O contrato de trabalho pode cessar por: 
• Caducidade
• Revogação
• Despedimento por facto imputável ao trabalhador
• Despedimento coletivo
• Despedimento por extinção de posto de trabalho
• Despedimento por inadaptação
• Resolução pelo trabalhador
• Denúncia pelo trabalhador.

O empregador deve entregar ao trabalhador: um certificado de trabalho, indicando as 
datas de admissão e de cessação, bem como o cargo ou cargos desempenhados; outros 
documentos destinados a fins oficiais, designadamente os previstos na legislação de 
segurança social, que deva emitir mediante solicitação.

O trabalhador deve devolver imediatamente ao empregador os instrumentos de trabalho 
e quaisquer outros objetos pertencentes a este, sob pena de incorrer em responsabilidade 
civil pelos danos causados.
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Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento industrial

O Licenciamento Industrial tem como objetivos:

• Prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabelecimentos 
industriais

• Salvaguardar a saúde pública e dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a 
higiene e segurança dos locais de trabalho e a qualidade do ambiente

• Garantir um correto ordenamento do território.

Para proceder ao processo de licenciamento é necessário recorrer à entidade 
coordenadora da área, assim como ao parecer de entidades públicas com atribuições e 
competências para esse fim.

Mais detalhe
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http://www.portaldolicenciamento.com/


Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento comercial

O licenciamento dos estabelecimentos comerciais está sujeito ao Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE) constante do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
republicado pela Lei n.º 26/2010, de 30 de março.

O acesso à atividade comercial é livre na maioria dos casos. No entanto, existem 2 regimes 
especiais de licenciamento de estabelecimentos comerciais:

• Instalação dos estabelecimentos de comércio ou armazenagem de produtos 
alimentares, bem como dos estabelecimentos de comércio de produtos não alimentares 
e de prestação de serviços cujo funcionamento envolve riscos para a saúde e segurança 
das pessoas, cujo regime se encontra previsto no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
julho, que revogou o Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de setembro.
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Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento comercial

• O licenciamento previsto no Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de janeiro, revogou a Lei n.º 
12/2004, de 30 de março e exclui do regime de autorização as empresas de comércio 
por grosso e as micro empresas, referente à instalação e à modificação dos 
estabelecimentos de comércio a retalho e dos conjuntos comerciais, que apresentem as 
seguintes características:

• Estabelecimentos de comércio a retalho que:

• Tenham uma área de venda igual ou superior a 2.000 m2

• Pertençam a uma empresa que utilize uma ou mais insígnias ou estejam 
integrados num grupo, que disponham, a nível nacional, de uma área de venda 
acumulada, igual ou superior a 30.000 m2

• Conjuntos comerciais que tenham uma área bruta locável igual ou superior a 
8.000 m2.
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Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento comercial

Excetuam-se da aplicação deste regime:

• Estabelecimentos de comércio a retalho pertencentes a micro empresas juridicamente 
distintas mas que utilizem uma insígnia comum

• Estabelecimentos pertencentes a sociedades cujo capital seja subscrito 
maioritariamente por micro empresas

• Estabelecimentos especializados de comércio a retalho de armas e munições, de 
combustíveis para veículos a motor e às farmácias.

Quanto à entidade responsável pelo processo de licenciamento comercial, 
independentemente do regime de licenciamento em causa, antes do início de qualquer 
atividade comercial, deve efetuar-se uma consulta à Câmara Municipal da área do 
estabelecimento, no sentido de averiguar se a atividade a desenvolver se encontra ou não 
sujeita a um processo especial de licenciamento para a respetiva exploração.

Mais detalhe
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http://www.portaldolicenciamento.com/


Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento turístico

O processo de licenciamento dependerá do tipo de atividade turística a desenvolver. 

No caso do licenciamento dos empreendimentos turísticos, (estabelecimentos hoteleiros, 
aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, resorts, empreendimentos de turismo de 
habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de 
caravanismo e empreendimentos de turismo da natureza), o processo de licenciamento 
decorre na Câmara Municipal da área de implantação e segue o regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março. 

Caso, o licenciamento envolva a realização de operações urbanísticas previstas no RJUE, 
será igualmente submetido a este regime.
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Licenciamento
Aspetos legais

Licenciamento ambiental

Relativamente à instalação dos estabelecimentos industriais, o novo regime jurídico do 
licenciamento ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, 
coloca a licença ambiental como uma condição de início de exploração ou funcionamento 
da instalação.

Mais detalhe
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http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=151


Autorização de residência para atividade de investimento (ARI) 
Aspetos legais

O regime de Autorização de Residência para Atividade de Investimento, em vigor desde o 
dia 8 de outubro de 2012, permite que cidadãos nacionais de Estados Terceiros possam 
obter uma autorização de residência temporária para atividade de investimento com a 
dispensa de visto de residência para entrar em território nacional.

Para obter esta autorização os cidadãos de Estados Terceiros têm de exercer uma 
atividade de investimento, pessoalmente ou através de sociedade constituída em Portugal 
ou noutro Estado da UE e com estabelecimento estável em Portugal, que reúnam um dos 
requisitos quantitativos e o requisito temporal previstos na legislação aplicável.

Atividades de investimento a exercer para obtenção de autorização de residência:

• A transferência de capitais no montante igual ou superior a 1 milhão de euros

• A criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho

• A aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros.
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Autorização de residência para atividade de investimento (ARI) 
Aspetos legais

Atividades de investimento a exercer para obtenção de autorização de residência:

• Aquisição de bens imóveis, cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 30 anos 
ou localizados em área de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação dos 
bens imóveis adquiridos, no montante global igual ou superior a 350 mil euros

• Transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, que seja 
aplicado em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou 
privadas de investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico 
nacional.
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Autorização de residência para atividade de investimento (ARI) 
Aspetos legais

Atividades de investimento a exercer para obtenção de autorização de residência:

• Transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros, que seja 
aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção 
do património cultural nacional, através de serviços da administração direta central e 
periférica, institutos públicos, entidades que integram o setor público empresarial, 
fundações públicas, fundações privadas com estatuto de utilidade pública, entidades 
intermunicipais, entidades que integram o setor empresarial local, entidades 
associativas municipais e associações públicas culturais, que prossigam atribuições na 
área da produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional

• Transferência de capitais no montante igual ou superior a 500 mil euros, destinados à 
aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou de capital de risco 
vocacionados para a capitalização de pequenas e médias empresas que, para esse 
efeito, apresentem o respetivo plano de capitalização e o mesmo se demonstre viável.

Guia do investidor - Ourém



Autorização de residência para atividade de investimento (ARI) 
Aspetos legais

Atividades de investimento a exercer para obtenção de autorização de residência:

O beneficiário de ARI tem a possibilidade de:

• Entrar em Portugal com dispensa de visto de residência

• Residir e trabalhar em Portugal, devendo, no mínimo, permanecer em Portugal por um 
período não inferior a 7 dias no primeiro ano e não inferior a 14 dias nos anos 
subsequentes

• Circular pelo espaço Schengen, sem necessidade de visto

• Beneficiar de reagrupamento familiar

• Solicitar a concessão de Autorização de Residência Permanente nos termos da Lei de 
Estrangeiros (Lei n.º23/2007, de 4 julho, com a atual redação)

• Possibilidade de solicitar a aquisição da nacionalidade portuguesa, por naturalização, 
cumprindo os demais requisitos exigidos na Lei da Nacionalidade (Lei n.º37/81, de 3 
outubro, com a atual redação).

Mais detalhe
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http://www.imigrante.pt/ConcessaoAR.aspx


Apoios ao investimento

Guia do investidor

Ourém



Apoios ao investimento

Guia do investidor - Ourém

Incentivos às empresas - enquadramento

Apoios ao investimento - Portugal 2020

Apoios à contratação

Benefícios fiscais

Projetos de potencial interesse nacional (PIN)



Incentivos às empresas - enquadramento
Apoios ao investimento

Como forma de contribuir para a promoção do investimento e da competitividade foi 
criado o Código Fiscal do Investimento, Decreto-Lei n.º 249/2009 de 23 de setembro, 
revogado a 5 de novembro de 2014 pelo Decreto-Lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, e 
elaborado ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 800/2008, de 6 de agosto, visando 
enquadrar os benefícios fiscais ao investimento produtivo em Portugal e à 
internacionalização das empresas portuguesas.

Este código estabelece as seguintes medidas:

• Benefícios Fiscais ao Investimento Produtivo

• SIFIDE II – Benefícios Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial II

• Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI)

• Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR).

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Novo_Codigo_Fiscal_Investimento.htm


Apoios ao investimento - Portugal 2020
Apoios ao investimento

Portugal 2020 é o atual instrumento de apoio às empresas, numa ótica de acesso a fundos 
europeus estruturais e do investimento, visando contribuir para o desenvolvimento 
económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020, operacionalizado através 
dos seguintes programas nacionais e regionais: 

Guia do investidor - Ourém

Competitividade e 
internacionalização

Sustentabilidade e 
eficiência no uso de 

recursos
Centro 2020 PDR 2020

https://www.portugal2020.pt/Portal2020


Apoios ao investimento - Portugal 2020
Apoios ao investimento

Programas operacionais temáticos no continente

• Competitividade e internacionalização

O COMPETE 2020 tem como objetivo melhorar a competitividade e a internacionalização 
da economia portuguesa, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas do Continente 
(Norte, Centro e Alentejo).O concelho de Ourém enquadra-se na região Centro. 

Mais detalhe
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• Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

O PO SEUR tem como prioridade o crescimento sustentável, respondendo aos desafios de 
transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de 
recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. 

Mais detalhe

http://www.poci-compete2020.pt/
https://poseur.portugal2020.pt/


Apoios ao investimento - Portugal 2020
Apoios ao investimento

Programas operacionais regionais no continente

• CENTRO 2020 (Região em que o concelho de Ourém se enquadra)

O CENTRO 2020 tem como base a Estratégia de Investigação e Inovação para uma 
Especialização Inteligente (RIS 3), que aposta em quatro plataformas de inovação:

• Soluções industriais sustentáveis

• Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais

• Tecnologias ao serviço da qualidade de vida

• Inovação territorial.
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Apoios ao investimento - Portugal 2020
Apoios ao investimento

O CENTRO 2020 tem como eixos de intervenção:

• Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)

• Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)

• Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)

• Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)

• Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)

• Eixo 6: Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)

• Eixo 7: Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)

• Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)

• Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES)

• Eixo 10: Assistência técnica

Mais detalhe

PLANO AVISO DE ABERTURAS DE CANDIDATURAS PORTUGAL 2020
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http://www.centro.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas


Apoios ao investimento - Portugal 2020
Apoios ao investimento

• Programa de desenvolvimento rural no continente – PDR 2020

O PDR 2020 tem por objetivos o aumento do valor acrescentado do setor          
agroflorestal, contribuir para o equilíbrio da balança comercial, assegurar condições que 
permitam melhorar a gestão sustentável dos recursos nomeadamente através de uma 
utilização mais eficiente dos mesmos, assegurando a sua proteção e a dinamização 
económica e social do espaço rural. Paralelamente, visa aumentar a capacidade de 
inovação e transferência de conhecimento para o setor agroflorestal, a melhoria do nível 
de capacitação e de aconselhamento dos produtores agrícolas e florestais, o aumento da 
concentração da oferta e a promoção da gestão de riscos a que o setor é vulnerável.

Para concretização desta estratégia, os objetivos referidos são operacionalizados no PDR 
2020 ao nível de medidas e ações integradas em quatro grandes áreas de intervenção:

• Inovação e conhecimento
• Competitividade e organização da produção
• Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima
• Desenvolvimento local.

Mais detalhe
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http://www.pdr-2020.pt/


Apoios à contratação
Apoios ao investimento

Os apoios à contratação agregam um conjunto de medidas geridas pelo IEFP (Instituto de 
Emprego e Formação Profissional) têm como objetivo a atribuição de apoios financeiros às 
empresas que celebrem contratos de trabalho, nomeadamente:
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Contrato-emprego

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a 
termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no 
IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores 
contratados.

Promoção de igualdade de género

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho com 
desempregados inscritos nos serviços de emprego, do sexo sub-representado numa 
determinada profissão. Esta medida consiste na majoração do apoio atribuído no âmbito 
da medida Contrato-emprego.

Mais detalhe

https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao


Apoios à contratação
Apoios ao investimento

Isenções e reduções previstas no sistema de segurança social

As entidades empregadoras podem beneficiar da isenção do pagamento de contribuições 
na parte que lhes respeita, nas seguintes situações de contratação:

• Jovens à procura do 1.º emprego

• Desempregados de longa duração

• Pessoa que esteja presa em regime aberto

• Poderão existir outras medidas de carácter excecional como forma de estimular a 
contratação de pessoas em situação de desemprego.

Mais detalhe
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http://www.seg-social.pt/isencao-e-reducao-do-pagamento-de-contribuicoes1


Benefícios fiscais
Apoios ao investimento

Os benefícios fiscais poderão, consoante a estrutura do respetivo imposto, revestir as 
modalidades de isenções, reduções de taxa, deduções à matéria coletável e à coleta ou 
amortizações e reintegrações aceleradas. 

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/index_ebf.htm


Projetos de potencial interesse nacional (PIN)
Apoios ao investimento

Foi criado um mecanismo de apoio e dinamização ao investimento empresarial para 
projetos de maior relevância para a economia nacional que, pela sua dimensão, obtenham 
a classificação de projetos de interesse nacional (PIN) e projetos de interesse nacional com 
importância estratégica (PIN +).

O Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de Projetos de Potencial Interesse 
Nacional adota instrumentos que pretendem favorecer a concretização de projetos de 
investimento com a classificação de PIN ou PIN +, assegurando um acompanhamento de 
proximidade com vista a promover a superação dos bloqueios administrativos, a garantir 
uma resposta mais célere, bem como a integração dos mecanismos de atribuição de 
incentivos.

Mais detalhe
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http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/ApoiosaoInvestimento/Paginas/Comiss%C3%A3oPermanentedeApoioaoInvestimento.aspx
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Acordos de proteção e promoção recíproca de investimentos 
Acordos internacionais

Os acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos são instrumentos de 
carácter bilateral que contêm medidas vinculativas, destinadas a criar condições mais 
favoráveis para a realização de investimentos por parte de investidores de um dos estados 
signatários no território do outro, assegurando, em regime de reciprocidade, o tratamento 
mais favorável dos investidores e a garantia de proteção e segurança plena dos 
investimentos já realizados.

Estes acordos tipificados cobrem quatro grandes áreas:

• Admissão dos investimentos

• Tratamento dos investimentos

• Expropriação e perdas no investimento

• Resolução de conflitos. 

Mais detalhe
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http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId={6835394F-BFFE-454C-8762-3DBC18BE676B}


Convenções para evitar a dupla tributação internacional
Acordos internacionais

As convenções para evitar a dupla tributação internacional (CDT) constituem um 
importante instrumento de direito tributário internacional.

Perante a ausência de harmonização legislativa internacional, a fixação de residência em 
território nacional implica que a totalidade dos rendimentos auferidos pelos nacionais de 
países terceiros possa ficar sujeita a tributação neste país, originando uma dupla 
tributação.

Esta situação apenas poderá ser prevenida através de convenções celebradas entre 
Estados para evitar a dupla tributação.

As convenções permitem deste modo que os rendimentos de um cidadão estrangeiro 
oriundo de um país com o qual Portugal tenha uma CDT obtidos em Portugal beneficie de 
taxas de retenção mais baixas.

Mais detalhe
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/
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Contactos úteis
Contactos úteis e notas finais
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Câmara Municipal de Ourém ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima

Praça Dª Maria II, 1
2490-449 Ourém
Tel: 249 540 900     Fax: 249 540 908 
Email: geral@mail.cm-ourem.pt
Website: www.cm-ourem.pt

Travessa 10 de junho, n.º 11 
2490-567 Ourém
Tel: 249 540 220     Fax: 249 540 221
Email: geral@aciso.pt
Website: www.aciso.pt

NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém Conservatória do Registo Predial e Comercial

Centro de Negócios de Ourém
Rua das Piscinas Municipais, Piso 2, Sala NERSANT
2490-535 Ourém
Tel.: 249 544 211     Fax: 249 544 295
Email: nucleo.ourem@nersant.pt
Website: www.nersant.pt

Praça do Município – Palácio da Justiça
2490-499 Ourém
Tel: 249 542 375     Fax: 249 544 087
Email: crpcom.ourem@dgrn.mj.pt

Tribunal de Comarca Cartório Notarial de Ourém

Praça do Município – Palácio da Justiça 
2490-499 Ourém
Tel: 249 540 200     Fax: 249 090 109
Email: ourem.tc@tribunais.org.pt

Cartório Notarial de Ourém da Lic. Alexandra Heleno Ferreira
Rua Dr. António Justiniano Da Luz Preto, 31, Ed. Conde Ferreira, 
Loja 6
2490-552 Ourém
Tel: 249 545 607     Fax: 249 545 592
Email: alexandrahferreira@gmail.com

mailto:geral@mail.cm-ourem.pt
http://www.cm-ourem.pt/
mailto:geral@aciso.pt
http://www.aciso.pt/
mailto:geral@nersant.pt
http://www.nersant.pt/
mailto:crpcom.ourem@dgrn.mj.pt
mailto:ourem.tc@tribunais.org.pt
mailto:alexandrahferreira@gmail.com


Contactos úteis
Contactos úteis e notas finais

Guia do investidor - Ourém

Cartório Notarial de Fátima Serviço de Finanças 

Cartório Notarial de Ourém Lic. Maria José Andrade Coutinho
Rua Dr. Júlio Ferreira Constantino, B, 43 N
2495-415 Fátima
Tel: 249 521 049     Fax: 249 538 097
Email: maria.jose.coutinho@notarios.pt

Rua Dr. António Justiniano da Luz Preto
2490-552 Ourém
Tel: 249 549 260/1/2/3     Fax: 249 549 279
Email: sf2127@at.gov.pt
Website: www.portaldasfinancas.gov.pt

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Lisboa
Avenida 5 de outubro, 101
105-051 Lisboa
Tel: 217 909 500

Porto (Sede)
Rua Júlio Dinis, 9º Dto
4050-012 Porto
Tel: 226 055 300     Contact Center: 808 214 214

Email: aicep@portugalglobal.pt
Website: www.portugalglobal.pt

Av. Afonso Costa, 3
1949-002 Lisboa
Tel: 218 442 200     Fax: 218 442 202
Website: www.dgadr.mamaot.pt

mailto:maria.jose.coutinho@notarios.pt
mailto:sf2127@at.gov.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.dgadr.mamaot.pt/
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Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura (ADAE) Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo 
Norte (ADIRN)

Av. Dr. José Jardim, nº 18
Apartado 4065
2410-124 Leiria
Tel: 244 822 152     Fax: 244 822 796
Email: adae@adae.pt
Website: www.adae.pt

Alameda Um de Março
Centro Comercial dos Templários, 3º
2300-431 Tomar
Telf: 249 310 040     Fax: 249 310 049
Email adirn@adirn.pt
Website: www.adirn.pt

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 
(IAPMEI)

Centro de Desenvolvimento Empresarial do Centro – Unidade 
de Extensão de Pinhal Litoral (Leiria)

Estrada do Paço do Lumiar – Edifício A
1649-038 Lisboa
Tel: 213 836 000     Fax: 213 836 283
Email: info@iapmei.pt
Website: www.iapmei.pt

Av. Bernardo Pimenta, Edifício NERLEI
2403-010 Leiria
Tel: 244 817 900     Fax: 244 817 908
Email: info.leiria@iapmei.pt
Website: www.iapmei.pt

Loja da Empresa de Leiria Serviço de Emprego de Tomar

Avenida Bernardo Pimenta, Edifício NERLEI
2403-010 Leiria
Tel: 707 19 10 99     Fax: 244 870 455
Email: info.portaldaempresa@ama.pt
Website: www.portaldaempresa.pt

Rua de Santa Iria, nº 38-40, apartado 32
2300-473 Tomar
Tel: 249 310 280     Fax: 249 310 281
Email: cte.tomar@iefp.pt
Website: www.iefp.pt

mailto:adae@adae.pt
http://www.adae.pt/
mailto:adirn@adirn.pt
http://www.adirn.pt/
mailto:info@iapmei.pt
http://www.iapmei.pt/
mailto:info.leiria@iapmei.pt
http://www.iapmei.pt/
mailto:info.portaldaempresa@ama.pt
http://www.portaldaempresa.pt/
mailto:cte.tomar@iefp.pt
http://www.iefp.pt/
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Turismo de Portugal, I.P Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE)

Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 Lisboa
Tel: 211 140 200     Fax: 211 140 830
Email: info@turismodeportugal.pt
Website: www.turismodeportugal.pt

Av. Visconde de Valmor, 72
1069-041 Lisboa
Tel: 217 919 100     Fax: 217 965 158
Email: dgae@dgae.pt
Website: www.dgae.min-economia.pt

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) Agência Portuguesa do Ambiente 

Av. 5 de outubro, 87
1069-039 Lisboa
Tel: 217 922 700 / 217 922 800     Fax: 217 939 540
Email: energia@dgeg.pt
Website: www.dgeg.pt

Av. Almirante Gago Coutinho, nº30
1049-066 Lisboa
Tel: 218 430 000     Fax: 218 473 571
Email: geral@apambiente.pt
Website: www.apambiente.pt

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-
LVT)

Campo das Cebolas
1149-035 Lisboa
Tel: 218 818 100     Fax: 218 869 859
Linha Azul: 808 200 689
Email: atm@inpi.pt
Website: www.marcasepatentes.pt

Estrada da Portela, Zambujal, Apartado 7546
2721-858 Amadora
Tel: 214 729 500     Fax: 214 714 080
Email: mail.geral@dre-lvt.min-economia.pt
Website: www.dre.min-economia.pt

mailto:info@turismodeportugal.pt
http://www.turismodeportugal.pt/
mailto:dgae@dgae.pt
http://www.dgae.min-economia.pt/
mailto:energia@dgeg.pt
http://www.dgeg.pt/
mailto:geral@apambiente.pt
http://www.apambiente.pt/
mailto:atm@inpi.pt
http://www.marcasepatentes.pt/
mailto:mail.geral@dre-lvt.min-economia.pt
http://www.dre.min-economia.pt/


Contactos úteis
Contactos úteis e notas finais

Guia do investidor - Ourém

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT)

Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

Rua Zeferino Brandão
2005-240 Santarém
Tel: 243 326 541 Fax: 243 323 289
Email: geral@ccdr-lvt.pt
Website: www.ccdr-lvt.pt

Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73
1269-274 Lisboa
Tel: 217 983 600     Fax: 217 983 654
Email: correio.asae@asae.pt
Website: www.asae.pt

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Unidade de Apoio ao Centro Local da Lezíria e Médio Tejo
Rua Serpa Pinto, 91, 2º Dtº
2300-592 Tomar
Tel: 249 310 380     Fax: 249 310 389
Website: www.act.gov.pt

Delegação Regional de Santarém
Edifício do Governo Civil
2000 Santarém
Tel: 243 305 130/3     Fax: 243 305 144
Email: del.santarem@sef.pt
Website: www.sef.pt

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) Autoridade da Concorrência

Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa
Tel: 217 211 000     Fax: 217 211 001
Número Verde: 800 206 665
Website: www.anacom.pt

Av. De Berna, 19
1050-037 Lisboa
Tel: 217 902 000     Fax: 217 902 099
Email: adc@concorrencia.pt
Website: www.concorrencia.pt

mailto:geral@ccdr-lvt.pt
http://www.ccdr-lvt.pt/
mailto:correio.asae@asae.pt
http://www.asae.pt/
http://www.act.gov.pt/
mailto:del.santarem@sef.pt
http://www.sef.pt/
http://www.anacom.pt/
mailto:adc@concorrencia.pt
http://www.concorrencia.pt/
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As referências e resumos de legislação e de outros normativos constantes neste 
documento não pretendem ser exaustivas (tão só de destaque de temas mais relevantes 
ao âmbito do presente guia), não dispensando a leitura mais aprofundada dessa mesma 
legislação e de outros normativos que regulamentam a atividade empresarial.

Para a visualização de todos os links existentes neste guia é necessário acesso à internet, 
pelo que se recomenda a sua leitura em ambiente web.

Data da última revisão deste guia do investidor – concelho de Ourém:

Junho de 2017
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