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PREÂMBULO 

O Parque Empresarial e Tecnológico do Faial localiza-se na Zona Industrial de Santa 

Bárbara, freguesia das Angústias, concelho de Horta, estando territorialmente 

implantada junto à variante E.R. n.º1-1ª e à E.R. n.º2-2ª de acesso à cidade da Horta, 

a 10 km do Aeroporto da Horta e a cerca de 2 km do Porto da Horta. Beneficiando de 

grande proximidade com as ilhas do Pico e de S. Jorge, em articulação com a rede de 

acessibilidades, esta Zona Industrial constitui-se como um projecto ajustado aos novos 

imperativos de ordenamento do território e de qualificação ambiental, visando 

contribuir para a modernização e desenvolvimento económico da ilha do Faial. 

 

O Parque Empresarial e Tecnológico do Faial está preparado para diferentes áreas 

com vocações específicas, nomeadamente, edificação de fábricas e outras instalações 

de uso industrial, armazéns comerciais, edifícios de serviços, comércio, tecnologias de 

informação ou automação, bem como áreas verdes e infra-estruturas comuns, com 

arruamentos e redes de saneamento básico, captação e redes de abastecimento de 

água, instalações eléctricas e de comunicações. 

 

O investimento empresarial diversificado é decisivo para a modernização do tecido 

empresarial do Concelho da Horta e constitui uma condição indispensável à melhoria 

da qualidade de vida e desenvolvimento social da população residente. 

 

Com a elaboração do presente Regulamento pretende-se estabelecer as regras que 

disciplinam as condições de alienação dos lotes número 66; 69 a 105; 116 e 117, 

conforme a numeração prevista no Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa 

Bárbara, bem como as suas normas procedimentais. 

 

Artigo 1º - Âmbito da aplicação 
 
O presente Regulamento tem por objetivo o estabelecimento das regras e condições 

que regem a alienação dos lotes do Parque Empresarial e Tecnológico do Faial, 

propriedade da Entidade Empresarial Urbhorta compreendidos, conforme a 

numeração prevista no Plano de Pormenor da Zona Industrial de Santa Bárbara, 
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número 66; 69 a 105 - titulados sob Alvará de loteamento nº1/2010, emitido a 22 de 

março; 116 e 117- titulados sob Alvará de loteamento nº2/2011, emitido a 28 de 

fevereiro. 

 

Artigo 2º - Princípios gerais 
 
A Entidade Empresarial Urbhorta promove a alienação de lotes industriais, tendo em 

conta os seguintes princípios: 

a) Fomentar a criação de emprego; 

b) Promover o desenvolvimento local de forma sustentada e ordenada; 

c) Dinamizar o tecido industrial/empresarial concelho; 

d) Regular a oferta do solo industrial. 

 

Artigo 3º - Descrição dos lotes disponíveis para ve nda 
 
Os lotes disponíveis para venda estão identificados na planta de síntese do 

Loteamento, constante do Anexo I  ao presente Regulamento, nomeadamente com os 

números 66; 69 a 105; 116 e 117, num total de 40.   

 

Todos os lotes dispõem de: 

� Área de implantação máxima de 300m2 à excepção do lote nº 66 que dispõe 

de 487,5 m2; 

� Cércea máxima de 9m; 

� Nº máximo de pisos acima da cota de soleira: 2;  

� Nº máximo de pisos abaixo da cota de soleira: 0. 

Deve ser consultado o Regulamento de Gestão do Parque Empresarial e Tecnológico 

do Faial, para mais informações sobre regras de uso, transformação e ocupação do 

solo. 

Existem cinco tipos de lotes de acordo com a área do lote , conforme os quadros nº1 e 

2, nomeadamente: 

• Lotes com uma área de 610,5 m2  (nºs 70 a 78, 81 a 86, 89 a 94 e 97 a 104), que 

totalizam 29 lotes. 

• Lotes com uma área de 915,75 m2  (nºs 79, 80, 87, 88, 95 e 96), totalizando 6 lotes. 

• Lote com uma área de 820,5 m2 (nº 66), totalizando 1 lote. 
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• Lote com uma área de 1.521 m2 (nº 69), totalizando 1 lote. 

• Lote com uma área de 1.550 m2  (nº105) totalizando 1 lote. 

• Lote com uma área de 3.417,00 m2 (nº 116), totalizando 1 lote. 

• Lote com uma área de 3.586,00 m2 (nº 117), totalizando 1 lote. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Os lotes nº 69 e 105 poderão sofrer variações de área, com a futura alteração ao 

Plano de Pormenor da Zona Industrial. Estas variações advêm da necessidade de 

uma maior cedência ao domínio público para construção das infraestruturas.  

Quadro nº 2 - Extrato da Planta de síntese do loteamento 1 (Alvará 1/2010) 

Quadro nº 1 – Extrato da Planta de Implantação do PPZI 
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O lote nº 66 não está abrangido pela operação de loteamento titulada sob o alvará nº 

1/2010, no entanto, está em condições de ser constituído, na sequência de um 

processo de reparcelamento celebrado a 20 de Outubro de 2011. 

 

Artigo 4º - Zonamento dos lotes 
 
1 - O Zonamento encontra-se devidamente definido no âmbito do Regulamento de 

Gestão do Parque Empresarial e Tecnológico do Faial uma vez que, ao orientar a 

fixação dos usos e um regime de gestão compatíveis, permite estabelecer a 

salvaguarda dos recursos industriais e garantir a utilização sustentável da Zona 

Industrial. Para efeitos de venda dos lotes podemos enquadrar as candidaturas em 3 

tipos que correspondem a 3 zonas/lotes, nomeadamente: 

 

� Zona 1  – Empresas e indústrias com forte vertente comercial, prestação 

de serviços, actividades associadas às TIC’s e à formação (lotes nº 69, 

70 a 78 e 97 a 104) 

� Zona 2  – Equipamentos de uso colectivo (lotes nº 79, 80, 95 e 96) 

Estes lotes são reservados preferencialmente para a instalação de 

equipamentos colectivos, nomeadamente os previstos no Artigo 17º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei n.º 

380/99 de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 

de Fevereiro; 

� Zona 3  – Oficinas e Indústria com uma maior vertente de produção e 

menor vertente comercial (Lotes nº 66, 81 a 94). 

2 – Os lotes nº 116 e 117 permitem classificar-se em qualquer das zonas acima 

referidas, considerando que se trata de lotes cuja edificação não fica geminada, o que 

permite salvaguardar as exigências de qualquer dos usos. 

 

3 – Estas condições de zonamento são entendidas como ónus e como tal constam do 

contrato-promessa, da escritura e do registo. Aplicam-se aos promitentes-

compradores actuais e futuros. 
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Artigo 5º - Preço de venda dos lotes 
 
Os lotes disponíveis para venda estão tabelados de acordo com o quadro que se 

segue: 

 
Tipo de Lote  Preço de venda  

Lotes com uma área de 610,5 m2 29.000€ (Vinte e nove mil euros) 

Lotes com uma área de 915,75 m2 42.500€ (Quarenta e dois mil e quinhentos euros) 

  Lotes com uma área de 820,5 m2 50.000€ (Cinquenta mil euros) 

  Lotes com uma área de 1550 m2 60.000€ (Sessenta mil euros) 

  Lotes com uma área de 3417 m2 150.000€ (Cento e cinquenta mil euros) 

  Lotes com uma área de 3586 m2 160.000€ (Cento e sessenta mil euros) 

 
 
 

Artigo 6º - Aquisição 
 
A aquisição dos lotes fica condicionada ao estrito cumprimento das normas constantes 

do presente Regulamento, bem como do Regulamento de Gestão do Parque 

Empresarial e Tecnológico do Faial.  
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Capítulo II – Procedimento de Alienação 

Artigo 7º - Aviso e Concurso 
 

A alienação dos lotes do Parque Empresarial e Tecnológico far-se-á mediante 

concurso, publicitado por aviso em jornais de âmbito local/regional, a definir pela 

Urbhorta EEM. O referido procedimento resulta do art.º 5 alínea d) dos Estatutos da 

Urbhorta EEM e de uma resposta clara às exigências constantes do Regime Jurídico 

da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, nomeadamente quanto ao 

disposto no nº1 do artigo 48º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, quanto “ao respeito 

pelos princípios da não discriminação e da transparência”. 

 

Artigo 8º - Instrução do processo e prazo de candid atura 
 

1. Os interessados na aquisição de lotes devem apresentar a sua candidatura, através 

de requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da Urbhorta 

EEM, no prazo estabelecido no aviso constante do artigo anterior, constituído por pelo 

menos duas fases;  

 

a. A primeira fase teve início no dia útil seguinte à publicação do Aviso (1 de 

Março) e terminou a 12 de Abril de 2010 pelas 17horas (30 dias úteis). 

 
b. A segunda fase foi publicada a 10 de Setembro de 2010, no Jornal Incentivo. 

 
c. As fases posteriores não serão obrigatoriamente seguidas de publicitação, 

salvo, nas situações em que surjam profundas alterações ao presente 

Regulamento. 

 

2. A candidatura deve obedecer ao modelo constante do anexo I  ao presente 

regulamento e deve ser apresentada pessoalmente, ou através de correio registado 

com aviso de recepção, na sede da Urbhorta EEM (Largo Duque D’Ávila e Bolama, nº 

4, 2º Piso – 9900 – 141 Horta) durante os dias úteis previstos no número anterior entre 

as 9h e as 13h e entre as 14h e as 17horas.  
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Artigo 9º - Critérios de selecção das candidaturas 
 

A selecção das candidaturas basear-se-á nos seguintes critérios de ordenação 

cumprimento de cada alínea terá a pontuação de 1, nomeadamente quanto à: 

 

1. Valorização de recursos humanos: 

 a) Criar postos de trabalho; 

 b) Recrutamento de residentes na ilha do Faial; 

 c) Postos de trabalho para pessoal qualificado; 

2. Ambiente e condições de trabalho: 

 a) Ausência ou correcção de efeitos ambientais nefastos; 

 b) Higiene e segurança no trabalho adequadas à actividade, dignidade e 

promoção dos trabalhadores; 

 c) Deslocalização de indústrias que se encontrem a laborar em espaço urbano 

no concelho da Horta; 

 d) Relocalização de empresas com sede noutros municípios desde que 

transfiram a sede social para o Município da Horta. 

3. Competitividade da empresa: 

a) Inovação dos produtos e serviços a prestar; 

b) Inovação tecnológica; 

4.Valorização da estrutura económica e empresarial do concelho: 

  a) Contributo para a exportação de produtos da Região Autónoma. 

5. Manifestação prévia de interesse  

 a) Empresas que a data da publicação do edital da alienação dos lotes do 

Parque Empresarial e Tecnológico do Faial, já manifestaram junto da Urbhorta E.E.M 

a intenção de se instalarem naquele. 

 

 

Artigo 10º - Processo de apreciação prévia 
 

1. Presume-se que as candidaturas se encontram bem instruídas se, no prazo de 

15 dias após a data da sua recepção, o interessado não tiver sido notificado de 
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quaisquer deficiências que porventura se verifiquem ou para a prestação de quaisquer 

esclarecimentos que o Conselho de Administração da Urbhorta EEM entenda 

necessários; 

2. O prazo para suprimento das deficiências verificadas, bem como para 

prestação dos esclarecimentos solicitados, é de 15 dias, implicando o seu 

incumprimento a presunção de desistência da candidatura. 

 

Artigo 11º - Análise e selecção das candidaturas 
 

1. O CA da Urbhorta EEM procederá à apreciação das candidaturas apresentadas, de 

acordo com os critérios definidos no art.º 5º do presente regulamento e deliberará 

sobre a atribuição dos lotes, no prazo máximo de 30 dias a contar da data limite para a 

apresentação das candidaturas.  

 

2. A deliberação de não selecção de candidatura deverá ser devidamente 

fundamentada. 

 

Artigo 12º  - Alteração das circunstâncias  
 

Dadas as difíceis circunstâncias socioeconómicas que se fazem sentir decidiu-se 

introduzir uma nova modalidade de pagamento para além do inicialmente estipulado, o 

pagamento a prestações, visando com ela uma maior facilidade de aquisição dos lotes 

por parte dos adquirentes e possibilitando, assim, uma maior fluidez do comércio entre 

os interessados. 

 

 

Artigo 13.º - Formalização da Adjudicação  
 
1 – No prazo de 30 dias após a deliberação definitiva, referida no n.º 1 do artigo 11.º 

do presente Regulamento, a autorização de venda é comunicada ao interessado 

dentro dos 8 dias subsequentes, por meio de carta registada com aviso de recepção, 

notificando-se simultaneamente o mesmo para a obrigatoriedade de comparecer na 
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Urbhorta EEM, sita no largo Duque de Ávila e Bolama nº 4 – 2º andar, a fim de 

outorgar o contrato-promessa de compra e venda ou a escritura definitiva de compra e 

venda, no caso do pagamento imediato da totalidade do preço do lote, ou de 

pagamento a prestações. 

 

2 – A notificação referida no número anterior será acompanhada de minuta do contrato 

a celebrar, a qual será considerada aprovada se nenhum reparo ou sugestão for 

apresentado no prazo de 5 dias.  

 

 

 



Regulamento de Alienação de Lotes no Parque Empresa rial e Tecnológico do Faial  

              
    

Urbhorta – Construção, Gestão e Exploração de Proje tos  
                                                                             de Desenvolvimento Empres arial, EEM 
Largo do Bispo D. Alexandre nº12 – 9900/102 Horta 
292 292 016 - 017 Fax: 292 292 014 

Página 13 de 28    
 

Capítulo III – Modalidades de Pagamento  

Artigo 1 4.º - Modalidades de pagamento  
 

1 - A aquisição dos lotes pode ser realizada através de pagamento integral do preço 

no acto da assinatura do contrato definitivo de compra e venda ou por pagamento em 

prestações. 

 

2 – As especificidades destas modalidades de pagamento deverão ser consultadas 

nas secções I e II, respectivamente, quanto ao pagamento integral e pagamento a 

prestações. 

 

 

Artigo 15º - Despesas e obrigações fiscais   
 
1 – As despesas que resultam do contrato-promessa e da escritura de compra e venda 

constituem encargo do(s) adquirente(s) do(s) lote(s).  

 

2 – Os adquirentes dos lotes obrigam-se a cumprir todas as obrigações fiscais 

decorrentes do contrato e necessárias à formalização da escritura. 

 

Artigo 16º - Associação de lotes 
 

1 – O CA da Urbhorta EEM poderá deliberar vender ao mesmo concorrente mais do 

que um lote, num máximo de dois. 

 

2 – A razão justificativa da aquisição de mais do que um lote, deverá constar de nota 

justificativa a anexar ao processo de candidatura. 

 

3 – Os lotes a alienar nos termos previstos no nº 1 deste artigo terão de confrontar, 

pelo menos, por um lado. 
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  Artigo 17º - Cessão da posição contratual 
 
1 – Até à celebração da escritura de compra e venda, o promitente-comprador não 

pode ceder a sua posição contratual, excepto se o Conselho de Administração da 

Urbhorta EEM assim o autorizar, por escrito. 

 

2 – A autorização só será concedida em casos excepcionais e devidamente 

fundamentados. 

 

Artigo 18º. - Início de actividade 
 
Os adquirentes dos lotes têm um prazo máximo de 7 anos para iniciarem a construção 

e implementação da sua actividade, findo este período, a Urbhorta EEM, poderá usar 

a prerrogativa de exercer o direito de reversão, nas situações em que a construção e o 

início da actividade não respeitaram o prazo supra referido e existam outros 

empresários interessados em instalarem-se no Parque Empresarial. 

 

Artigo 19.º - Preferência em caso de alienação 
 
1 – Em caso de alienação total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, ou em qualquer 

forma de transmissão para outrem dos direitos de propriedade, posse, detenção 

utilização dos lotes de terreno, ou quaisquer outros actos com que obtenha o mesmo 

resultado, bem como, das construções neles implantadas ou em processo de 

construção são observados os trâmites seguintes:  

 

a) Sempre que o proprietário pretenda efectuar a transmissão dos bens supra 

mencionados comunica a sua intenção à Urbhorta EEM, identificando o seu 

interlocutor no negócio e descrevendo, com detalhe, o projecto de transmissão e 

respectivas cláusulas;  

b) A comunicação aludida na alínea anterior é efectuada por carta registada com aviso 

de recepção;  

c) Recebida a comunicação, deve a Urbhorta EEM exercer o seu direito de preferência 

no prazo de 45 dias;  

d) A Urbhorta EEM tem o direito de preferir na alienação pelo valor real actualizado 
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dos bens, deduzidas as comparticipações recebidas;  

e) Se o valor actualizado do bem for inferior ao valor indicado pelo transmitente, 

deverá a Urbhorta EEM procurar chegar a acordo quanto ao valor a pagar ao mesmo;  

f) Na falta de acordo, será nomeada uma comissão de três árbitros, sendo um da 

nomeação da edilidade, outro do transmitente e um terceiro cooptado por ambos os 

árbitros. Esta comissão determinará o valor real actualizado da coisa ou direito, 

objecto da transmissão. Com a comunicação do exercício do seu direito, a Urbhorta 

EEM deverá indicar, de imediato, o nome do árbitro por si designado;  

g) A Urbhorta EEM goza do direito de preferência em caso de venda ou adjudicação 

ou qualquer outra forma de alienação dos lotes e ou das edificações neles implantados 

em processo de execução fiscal ou judicial em que tais bens sejam penhorados;  

h) As disposições contidas nas alíneas a) a f) não se aplicam à sucessão mortis 

causa;  

i) Se a Urbhorta EEM não exercer a preferência ou se tiver ocorrido sucessão mortis 

causa, o novo adquirente ficará obrigado a cumprir todas as obrigações assumidas 

pelo primitivo adquirente e as que decorram da lei e do presente Regulamento.  

 

2 – Estas condições de preferência são entendidas como ónus e como tal constam do 

contrato-promessa, da escritura e do registo. 
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Secção I – Pagamento Integral  

Artigo 20.º - Contrato - promessa de compra e venda  
 
1 – Dos contratos relativos à alienação dos lotes deve constar nomeadamente: 

a) A identificação dos outorgantes e do lote ou lotes a vender; 

b) O tipo de actividade empresarial a instalar; 

c) O Preço total da venda; 

d) Menção expressa de que ambos os outorgantes – vendedor e comprador – 

os aceitam e se obrigam a cumpri-los nos seus precisos termos, incluindo as 

obrigações decorrentes do documento referido na alínea seguinte; 

e) Como anexo cópia do presente regulamento. 

 

2 – Os contratos-promessa de compra e venda estipularão ainda o prazo para a 

celebração da escritura de compra e venda. 

 

3 – No acto de celebração de contrato-promessa de compra e venda, o promitente-

comprador procede ao pagamento imediato de uma quantia, a título sinal e início de 

pagamento, de valor correspondente a 10% do preço total. 

 

4 – A não celebração da escritura por facto imputável ao requerente importa para este 

a perda do sinal e dos direitos. 

 

 

Artigo 21.º - Escritura de compra e venda 
 
1. A escritura de compra e venda será celebrada até um máximo de trinta dias após o 

prazo estipulado no contrato-promessa. Transitoriamente, até à entrega definitiva 

das empreitadas de construção de infraestruturas do Parque Empresarial, o prazo 

será comunicado ao promitente-comprador, através de carta registada. 

 

2. No acto da outorga da escritura de compra e venda será efectuado o pagamento do 

remanescente do preço do lote, nomeadamente 90%. 
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3. Como parte integrante da escritura, deve constar o Regulamento de Gestão do 

Parque Empresarial e Tecnológico do Faial e o presente regulamento. 

 

4. A não celebração da escritura por facto imputável ao promitente-comprador implica 

a perda do sinal e dos direitos que lhe advenham da deliberação do CA da Urbhorta.    
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Secção II – Pagamento em prestações  

 

Artigo 22.º - Pagamento em prestações 
 
 

1 – Admite-se a modalidade de pagamento em prestações mensais, que deverá 

respeitar os artigos que constam no presente Regulamento. 

 

2 – Nestas situações o preço do lote vendido, deduzida a quantia paga a título de sinal 

(correspondente à primeira prestação), será pago num máximo de oitenta e três 

prestações mensais (sete anos), com vencimento até ao dia oito do mês seguinte sob 

a forma de débito direto. 

 

3 – Às prestações mensais fixas, correspondentes ao capital em dívida distribuído num 

máximo de oitenta e quatro prestações, aplica-se uma taxa de juro variável indexada à 

Euribor a três meses, acrescida de uma taxa a aplicar pela Urbhorta EEM. 

 

4 - A escritura de compra e venda poderá ser celebrada a qualquer momento, 

independentemente da conclusão das infraestruturas do Parque Empresarial. 

 

5 – Para as escrituras a celebrar entre os anos de 2012 e 2018 prevê-se o seguinte 

plano para aplicação da taxa a aplicar pela Urbhorta EEM: 

 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Taxa a aplicar 

pela Urbhorta 

EEM 
1% 1,25% 1,5% 1,75% 2% 2,25% 2,5% 

 
 
6 – A cada ano fiscal sob deliberação do Conselho de Administração da Urbhorta, o 

quadro da taxa a aplicar pela Urbhorta EEM poderá ter de ser revisto e atualizado, 

tendo aplicação apenas nas novas escrituras a celebrar. 
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7 - No momento de aquisição do lote é exigido ao contraente a prestação de uma 

garantia que, consiste numa primeira hipoteca em nome da Urbhorta EEM, e que será 

acionada em caso de incumprimento contratual. 

 

8 – Considera-se falta de cumprimento contratual, o não pagamento de três 

prestações consecutivas dentro do prazo referido, o que determina a imediata 

exigibilidade de todas as prestações em falta ou a execução da hipoteca. 

 

9- No caso de mora (atraso) do pagamento da mensalidade por parte do promitente-

comprador será cobrada uma sobretaxa diária, aplicando-se ao valor do capital e dos 

juros vencidos, segundo a fórmula:  

(valor em dívida x Taxa de Juro)/365 x total dos dias em mora 

 

10 – Aceitam-se amortizações antecipadas do capital em dívida (amortização parcial) 

livres de quaisquer penalizações, o que implica a consequente diminuição do 

montante de juros a pagar, ou a eliminação integral da dívida (amortização total). Na 

sequência das amortizações parciais será revisto o plano de pagamentos. 

 

11 – O plano de pagamentos fará parte integrante da escritura de compra e venda, 

assim como poderão ser previstas outras cláusulas para melhor assegurar os direitos 

do promitente-vendedor. 

 

Artigo 23.º - Alterações ao empréstimo 
 
Nos casos em que o empréstimo contraído pela Urbhorta EEM junto da entidade 

bancária sofra alterações agravantes decorrentes das oscilações dos mercados 

financeiros nacionais e internacionais, reserva-se esta no direito de, unilateralmente, 

adaptar os contratos de alienação celebrados às novas circunstâncias. 
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Secção III – Disposições Transitórias  

 

Artigo 24.º - Transição da modalidade de pagamento  
 

1- Os promitentes-compradores que celebraram o contrato-promessa na 

modalidade de pagamento integral podem transitar para a modalidade de 

pagamento em prestações, se assim o solicitarem, condicionado à aprovação 

pelo Conselho de Administração da Urbhorta. 

 

2 - Ao montante correspondente dos 10% do preço total, pago pelo promitente-

comprador, a título de sinal no ato da celebração do contrato-promessa, poderá 

ser deduzido ao capital em dívida ou poderá ser deduzido ao longo das 

prestações até perfazer aquele valor. 

 
3 - O Conselho de Administração determinará então o prazo para a realização da 

escritura, cujo prazo será comunicado ao promitente-comprador, através de carta 

registada. 

 

Artigo 25.º - Protocolos e campanhas promocionais d e alienação de lotes  

 

1- A Urbhorta EEM, sob deliberação do Conselho de Administração, pode 

promover campanhas promocionais de alienação de lotes que poderão atribuir 

novos benefícios ou acrescer aos já previstos no presente regulamento.  

2- A Urbhorta EEM poderá também celebrar protocolos com associações 

representativas de atividades empresariais e económicas, de forma a envolver 

as referidas no processo de promoção da instalação destas atividades no 

Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial.  
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Capítulo IV- Disposições finais  

 

Artigo 26.º - Dúvidas na aplicação  
 

As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento e respetivas omissões 

serão resolvidas por deliberação do executivo camarário. 

 

Artigo 27.º - Entrada em vigor  
 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua publicação. 

 

 

Horta, 7 de Junho de 2013 

O Conselho de Administração 
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ANEXO I 

Plantas de Síntese dos Loteamentos 
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ANEXO II 

Ficha de candidatura
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Ficha de candidatura 

Identificação do interessado  

Nome: 

Morada: 

Cartão do cidadão nº/B.I. nº : NIF: 

Telefone: Telemóvel: E-mail: 

Actividade  

Designação da actividade a desenvolver no lote a adquirir: 

 

Manifestação de escolha do(s) lote(s) a adquirir 

(marcar um X ou indicar o nº de lotes que pretende adquirir1) 

Lote com uma área de 610,5 m2  

Lote com uma área de 915,75 m2  

Lote com uma área de _________ m2  

 

Indique a preferência pela Zona onde pretende adquirir o(s) Lote(s)  

(marcar um X ou indicar o nº de lotes que pretende adquirir em cada zona1) 

Zona 1  

Zona 2  

Zona 3  

 

Fatores preferenciais da candidatura para efeitos de seleção (marcar um X ou 

indicar o nº) 

                                                 
1 Ter em atenção que o número máximo de lotes a adquirir é 2, conforme artigo nº11 do presente 
Regulamento 
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1. Valorização de recursos humanos: 

 a) Número de postos de trabalho a criar__________________________________ 

 b) Recrutamento de residentes na ilha do Faial____________________________ 

 c) Número de postos de trabalho para pessoal qualificado___________________ 

2. Ambiente e condições de trabalho: 

  

a) Ausência ou correcção de efeitos ambientais nefastos________________________ 

 b) Higiene e segurança no trabalho adequadas à actividade, dignidade e promoção dos 

trabalhadores_________________________________________________________________ 

 c) Deslocalização de indústrias que se encontrem a laborar em espaço urbano no 

concelho da Horta _____________________________________________________________ 

 d) Relocalização de empresas com sede noutros municípios desde que transfiram a 

sede social para o Município da Horta no prazo de 60 dias a contar da emissão da licença de 

utilização______________________________________________________________________ 

3. Competitividade da empresa: 

a) Inovação dos produtos e serviços a prestar_________________________________ 

b) Inovação tecnológica__________________________________________________ 

4.Valorização da estrutura económica e empresarial do concelho: 

 a) Volume de investimento:_____acima de 200.000€_         abaixo de 200.000€______ 

 b) Contributo para exportação da Região Autónoma____________________________ 

5. Manifestação prévia de interesse  

 a) Inscrição prévia e, sem compromisso, de Intenção de compra na Urbhorta EEM_____ 

 

 

Horta, _____ de ______________ de 201_ 

 

__________________________________________ 

(assinatura conforme B.I./Cartão do cidadão) 

 

 

 




