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ENTRADA INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO

Entrada nº

Data:

Serviço:

Nome do Técnico: 

Processo Nº:Funcionário:

DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Gabinete de Apoio ao Investidor e 

Inserção Profissional
MOD - AE-00_012023

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Entidade   _______________________________________________________________________ 

Morada/Sede  _________________________________________________________________________ 

Código Postal _________ - _____  Localidade ________________________________________________ 

BI/CC nº ____________________ Válido ___ / ___ / ______ NIF/NIPC _________________________ 

Tlf/Tlm ______________________ Email ___________________________________________________ 

a) Incentivo à fixação de empresas em Zona Industrial (MOD AE-1 / Anexo I)

b) Apoio Financeiro (MOD AE-2 / Anexo II)

c) Isenção de taxas municipais (MOD AE-3 / Anexo III)

d) Apoio Institucional (MOD AE-4 / Anexo IV)

2. FORMAS DE APOIO
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Formulário de Candidatura
Fundo Municipal de Apoio ao Empreendedorismo 

Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Oleiros 

Assinatura

__________________________  /       /
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O signatário, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 
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DIVISÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Gabinete de Apoio ao Investidor e 

Inserção Profissional
MOD - AE-00_012023

Tratamento de Dados Pessoais 
As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas no Cumprimento de Obrigações Legais, sendo realizadas exclusivamente para efeitos 
de Processamento de Formulário de Candidatura ao Fundo Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, de acordo com os termos da Ficha de Informação 
sobre Tratamento de Dados e com as condições da Política de Proteção de Dados que se encontram disponíveis em www.cm-oleiros.pt. Os titulares dos 
dados podem solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, 
acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Encarregado 
da Proteção de Dados, pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-oleiros.pt.

Oleiros, _____ de _______________ de ______

O requerente,

_____________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)

a) Cópia da Certidão Permanente da Pessoa Coletiva e exibição do Cartão de Cidadão dos
representantes da pessoa coletiva, ou, no caso de pessoa singular, exibição do Cartão 
de Cidadão; 

b) Cópia de  documento comprovativo do licenciamento da atividade;

c) Certidão comprovativa, ou autorização de acesso à consulta, da situação regularizada
relativamente a contribuições para a Segurança Social; 
d) Certidão comprovativa, ou autorização de acesso à consulta, da situação regularizada
relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português; 
e) Declaração, sobre compromisso de honra, a afirmar que não se encontram em estado de
insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, nem têm o respetivo 
processo pendente; 

f) Declaração, sobre compromisso de honra, de que apresentam uma situação económico-
financeira equilibrada ou, tratando-se de projetos de investimento de elevada 
densidade tecnológica, demonstrem ter capacidade e evidências de financiamento do 
projeto de investimento; 

g))Cópia da  última declaração de IES (Informação Empresarial Simplificada);

h) Declaração referindo o conhecimento e aceitação das normas do presente Regulamento;
i) Identificação e fundamentação do tipo de apoio pretendido e informação sobre outros
apoios recebidos para o investimento e respetivos montantes; 
j) Projeto de investimento, referindo, nomeadamente, a finalidade económica pretendida e
explicitando os objetivos a alcançar, mencionando a estimativa do montante do 
investimento, previsão do número de postos de trabalho a criar, sua caracterização 
e qualificação; demonstração sumária de viabilidade económico-financeira do 
projeto ou investimento; faseamento e calendarização do investimento a realizar; 
k) Nos casos de criação do próprio emprego, cópia da declaração de início de atividade;
l) Declaração, sobre compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos e
documentos constantes da candidatura; 
m) Outros documentos e informações pertinentes

3 . DOCUMENTOS A APRESENTAR 
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