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Resposta à pergunta nº 714/ XIII (3ª) – Apoios às empresas afetadas pelos incêndios

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 714/XIII (3.ª) formulada pelos
Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte
informação:
Na sequência dos incêndios de 15 de outubro, foi efetuado um levantamento inicial das empresas
afetadas diretamente, tendo sido identificadas, no total, 430 empresas.
O Regime REPOR - Reposição da Atividade Económica foi lançado em novembro passado para apoiar
estas situações, com uma dotação indicativa de 100 milhões de euros.
Até fevereiro, foram rececionadas 175 candidaturas, das quais 62 localizadas em Oliveira do Hospital.
Das 62 candidaturas localizadas em Oliveira de Hospital, encontram-se aprovados 34 projetos, com um
investimento elegível de 4,8 milhões de euros e um incentivo de 3,6 milhões de euros. Foram já
iniciados os pagamentos para as empresas que solicitaram o seu adiantamento, atingindo atualmente o
valor de 553 mil euros.
Saliente-se que a CCDR Centro tem acompanhado o processo de submissão de candidaturas, reunindo
com as empresas com prejuízos e, quando necessário, contratando um perito que apoia a contabilização
dos danos para reposição, no âmbito do presente regime de apoio. Assim, está a ser prestado todo o
apoio para que a apresentação das candidaturas e a sua decisão se processe da forma mais rápida
possível.
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