Sectores Industriais preferenciais
De acordo com o Estatuto Geral das Micro, Pequenas e Médias Empresas e regulamento do Licenciamento
Industrial vigentes, carecerão de apoio financeiro empresas que atuem prioritariamente nas áreas de
actividade a seguir mencionadas:
a) Indústria alimentar e as Agroindústrias





Indústrias de transformação e conservação de produtos alimentares como tomate, coco, pera de
caju, cereais, processamento de carne, leite e seus derivados;
Indústria de descasque de arroz;
Indústria de descaroçamento e processamento do algodão;
Construção de silos.

b) Indústria de mobiliário
 O desenvolvimento deste tipo de indústria poderá contribuir para o aumento das exportações de
produtos de madeira.
c) Indústria de materiais e instrumentos de construção
• Potencia a produção e utilização de tecnologias alternativas de construção, reabilitação e manutenção
de estradas rurais e urbanas e melhoria das condições habitacionais.
d) Indústrias de recolha e reciclagem de desperdícios
 O desenvolvimento deste tipo de indústrias irá permitir reciclar resíduos industriais e não industriais,
nomeadamente, ferro, aço, estanho, chumbo, outros metais, plásticos, vidro, tecido, papel, material
orgânico que poderá servir de matéria-prima para a produção de fertilizantes orgânicos e outros.
e) Indústrias de engenharia mecânica, metalo-mecânica e eletrotécnica
• Indústrias que permitam concretizar e expandir ligações com projetos de investimento industrial de
grande envergadura;
• Indústrias que garantam serviços de reparação e manutenção industrial, automóvel e de meios
circulantes e de bens de consumo;
• Industrial de produção de embalagens metálicas especializadas;
• Indústrias de produção de estruturas, equipamentos, instrumentos, pegas, acumuladores e baterias
para a indústria, agricultura, transportes e construção.
f) Indústria Química
• Instalação de empresas farmacêuticas;
• Construção de fábricas de adubos e fertilizantes;
• Construção de fábricas para produção de matéria-prima para o fabrico de sabões e sabonetes.
g) Indústria Têxtil, Vestuário, Couro e Calçado
• Construção de novas fábricas;
• Construção de fábricas de Couro e caIçado.
h) lndústria de Embalagem
i) lndústria Gráfica
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j) Serviços (incluindo as do âmbito das ligações empresariais e contratação pública)
k) Comércio (incluindo contratos de franquia)
l) Turismo (incluindo o rural)
m) Água e Saneamento, Energias alternativas e mineração rural
n) Setores emergentes conexos com a exploração do Gás e do Petróleo (certificação, metrologia, etc.)
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