Questionário
1 – Identificação:
1.1 – Nome
1.2 - Naturalidade
1.3 - Residência
1.4 - Profissão
2 – Informação geral
2.1.Idade
a) Mais de 18 anos e menos de 36.................
b) Mais de 36 anos.........................................
2.2. Residência no concelho
a) Residente.............................................
b) Não residente......................................

4 – Quais as funções que as actuais instalações passarão a
ter após a construção na Zona Industrial:
c1) As mesmas.............................................
c2) Indústria ................................................
c3) Comércio...............................................
c4) Serviços.................................................
c5) Armazém................................................
c6) Oficina...................................................
5 – Investimento futuro:
5.1- Custo de investimento...............................(€)
5.2– Área:
a) Coberta..............................................(m2).
b) Não coberta........................................(m2)
5.3– Recursos Financeiros:

2.3. Nacionalidade
a) Portuguesa.........................................
b) Equiparada........................................
c) Estrangeira........................................
3 – Actividade económica actual
3.1 – Localização:
a) Cidade de Pinhel......................................
b) Freguesia do Concelho de Pinhel.............
c) Exterior ao concelho de Pinhel................
3.2 – Edifícios actuais:
a) Próprios...................................................
b) Alugados..................................................
c) Construção abarracada.............................
d) Provisórios …..........................................
3.3 – Área:

a) Próprios...............................................(%)
b) Bancários............................................(%)
5.4– Postos de Trabalho
a) Familiares..............................................
b) Estranhos...............................................
5.5– Finalidade do Investimento:
a) Construção de nova unidade...................
b) Alargamento da actividade económica actual,
dentro do mesmo ramo...........................
c) Mudança de ramo com anulação da actividade
actual........................................................
d) Mudanças de instalações..........................
5.6– Funções do investimento:
a) Percentagem de matéria-prima do concelho (%)..
b) Actividade económica ainda não existente....
c) Actividade económica já existente no
concelho........................................................

a)

Área coberta dos actuais edifícios (metro
5.7 - Impostos:
quadrado)...............................................(m2)
5.7.1 - Percentagem de impostos no concelho actualmente:
b) Área não coberta pertencente aos actuais edifícios
a) Até 25%................................................
(metro quadrado)..................................(m2)
b) De 25% a 50%......................................
3.4 – Postos de Trabalho:
a) Familiares..........................................(und)
b) Estranhos à família…........................(und)
3.5 – Instalações actuais:
a) Encerramento...........................................
b) Reconversão.............................................

c) 50% a 75%...........................................
d) 75% a 100%.........................................
5.7.2 -Percentagem de impostos que passara a pagar no
concelho, após a construção solicitada:
a) Até 25%...............................................
b) De 25% a 50%.....................................
c) De 50% a 75%.....................................
d) 75% a 100%..........................................
(Assinatura do concorrente)

