
NIF/NIPC:

Email:

Memória descritiva (máximo 3 páginas) que fundamente as tipologias mobilizadas na manifestação de 
interesse
Documento comprovativo da legitimidade da entidade que procede à manifestação interesse para a 
realização dos investimentos na AAE e condições de intervenção no espaço público 
Número de lotes/frações/edificios existentes, área de cada um e identificação das empresas 
instaladas por CAE principal

Reforço da cobertura com soluções de comunicação 5G

Assinale com um (X) as tipologias de projeto a mobilizar na AAE 
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ANEXOS A SUBMETER

Documento comprovativo da existência de espaço com condições operacionais para instalação de 
painéis para produção de energia solar - (Sim/Não)
Número de documentos que titulam acordos de parceria/consórcios com as empresas instaladas na 
AAE que garanta a viabilidade operacional do investimento (ver FAQ)

A AAE está localizada em território de baixa densidade? - (Sim/Não)

Necessidades estimadas de consumo, em megawatt, das empresas instaladas na AAE 

A AAE é um dos parques industriais/empresariais selecionados pelo estudo da ERSE para a 
fase piloto da Iniciativa Selo Qualidade e+ (lhas de qualidade de serviço de estabilidade 
energética)? - (Sim/Não)

Número de empresas de logística, de transporte pesado de pessoas e/ou mercadorias e/ou 
de máquinas ou veiculos especiais (ex: transporte de residuos urbanos, retroescavadoras, 
etc..), instaladas na AAE

Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo

Número de empresas instaladas que aderentes/signatárias do acordo de 
parceria/consórcio estabelecido

Número de empresas instaladas 

Número de empresas com atividades de CAE industrial e/ou cadeias de logística
Média de número de trabalhadores ao serviço das empresas instaladas na AAE, nos ultimos 
3 anos. (inclui orgão de direção/administração, trabalhadores temporarios, etc…)

A AAE está localizada em territórios com falhas de cobertura de banda larga rápida? - 
(Sim/Não)
A AAE está localizada em territórios com ligação às Acessibilidades Rodoviárias AAE (PRR)? - 
(Sim/Não)
A AAE está localizada em centros regionais PNPOT e/ou respetivas agregações 
policêntricas e corredores de polaridade? - (Sim/Não)
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Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética

Mobilidade sustentável

Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios

Coordenadas geográficas da AAE:Identificação da AAE:

Endereço postal da AAE:

Ponto focal para manifestação de interesse

CCDR competente:
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Formulário - Áreas de Acolhimento Empresarial de nova geração

Proponente/Interessado:

Contacto telefónico:


