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Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Dra. Marina Gonçalves 
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Resposta à pergunta n.º 2631/XIII (3.ª) - Ajudas às empresas afetadas pelos incêndios de 
2017 

 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 2631/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: 

 

A reposição da atividade económica das empresas diretamente afetadas pelos incêndios com início a 17 

de junho de 2017 nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, 

Pedrógão Grande, Penela e Sertã foi apoiada pelo Programa Operacional Centro 2020. Para tal, logo a 24 

de julho, foi aberto um concurso com uma dotação de 25 Milhões de Euros, tendo as candidaturas sido 

aceites até março de 2018. 

No âmbito daquele concurso foram apoiados 49 projetos, destinados a repor, total ou parcialmente, a 

capacidade produtiva afetada nos concelhos acima identificados, abrangendo todas as atividades 

económicas, com um investimento elegível de 26,4 Milhões de Euros e um apoio de 15 Milhões de Euros. 

Neste concurso, ficaram excecionados os projetos do setor da produção agrícola primária. 

Mais de 85% das empresas com projetos aprovados já receberam pagamentos para financiamento dos 

respetivos projetos de reposição da atividade, atingindo o montante de 3,5 Milhões de Euros. 
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Quanto aos incêndios de outubro de 2017, o Decreto-Lei nº 135-B/2017, de 3 de novembro, criou o 

Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas (REPOR), que visa o 

restabelecimento rápido das condições de produção das empresas diretamente afetadas. Prevê o apoio 

para as despesas com a aquisição de máquinas, equipamentos e material circulante de utilização 

produtiva, assim como as despesas associadas a obras de construção necessárias à reposição da 

capacidade produtiva. Este programa tem uma dotação orçamental de 100 Milhões de Euros, a financiar 

com fundos nacionais. 

Nesta data, encontram-se aprovados 233 projetos, com um investimento elegível de 90,4 Milhões de 

Euros e um apoio de 71,4 Milhões de Euros. 

Já foram realizados pagamentos a 131 empresas, no valor de 10,8 Milhões de Euros (5,4 M€ a título de 

adiantamento e 5,4 M€ para reembolsos de despesas já efetuadas). 

Assim, cerca de um mês após a ocorrência dos incêndios de junho e de 15 dias após os incêndios de 

outubro, o Governo encontrou soluções para apoio à recuperação da atividade económica das empresas 

afetadas.  

Salienta-se ainda que, em complemento, no âmbito do Portugal 2020 foram lançados concursos para a 

promoção e dinamização dos territórios afetados pelos incêndios, com especial destaque para os 

territórios de baixa densidade e os territórios do Pinhal Interior, com uma dotação total de 112,5 

Milhões de Euros.  

Estes concursos destinam-se:  

a) a apoiar projetos produtivos com caráter inovador, a criação de empresas ou expansão da sua 

capacidade produtiva. Foram rececionadas 161 candidaturas do Sistema de Incentivos Inovação, 

com um investimento de 490 Milhões de Euros, dos quais mais de 80% localizados em territórios 

de baixa densidade. 

b) a apoiar projetos de menor dimensão, visando a criação de empresas e emprego, para potenciar 

os recursos endógenos dos territórios. Foram rececionadas 1.360 candidaturas do Sistema de 

Incentivos ao Empreendorismo e ao Emprego, com um investimento de 132 Milhões de Euros. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
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