Local:
N.º de Processo:
Data de Entrada:
Criação de Empresa:

SIM

NÃO

de Desenvolvimento Económico

Formulário de Candidatura Fundo

Entidade Receptora:

(a preencher pela empresa promotora do projecto)

Denominação Social / Nome do Promotor

Pessoa a Contactar
Nome:
Função:

Telefone:

Telemovel:

E-Mail:

O(s) promotor(es), abaixo assinado(s), solicita(m) a concessão do apoio previsto no regulamento de acesso ao Fundo de Desenvolvimento Económico do Concelho de
Alijó e declara(m) ser verdadeiras todas as informações constantes do presente formulário.

Assinatura(s)
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Dados do Promotor
1. Dados Gerais

Morada da Sede:
Código Postal:

Concelho:

WebPage:

E-Mail Geral:

Estabelecimento onde vai ser desenvolvido o projeto
Endereço do estabelecimento:
Código Postal :
Telefone :

Concelho :

Fax :

Distrito :
Nome da pessoa responsável pelo projeto:

CAE - Classificação da Actividade Económica (Rev. 2.1):
código

designação

Principal
Secundária 1
Secundária 2
Secundária 3

Principais produtos produzidos e/ou comercializados

Capital Social ou Individual :

€

NIPC:

Forma Jurídica:
Empresário em Nome Individual

Cooperativa

Sociedade por Quotas

Sociedade Anónima

Sociedade Unipessoal por Quotas
Outra :

Data da Constituição :
Data de Início de Actividade :
N.º de Trabalhadores:
Actual :
Final do último ano :

Promotor :
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2. Atividade Desenvolvida/a Desenvolver
2.1. Descrição da Actividade

2.2. Breve Historial da Empresa / Curriculo Empresarial

Promotor :
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2.3. Capacidade Técnica e de Gestão
Descrição das instalações, equipamentos instalados e processos de trabalho. Indicar a estrutura de pessoal da empresa.

2.4. Licenciamentos já obtidos ou solicitados (juntar documentos comprovativos, se aplicável)

Promotor :
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Caracterização do Projeto

1. Memória descritiva do projecto/Titulo do Projeto, aprofundando dos objectivos do investimento
Juntar, se necessário, descrição mais detalhada em anexo

2. Bens ou Serviços a Produzir (identificação, qualidade, referência ao carácter inovador ou diferenciador do projecto)

3. Calendarização prevista para a realização do projeto
N.º de meses previstos para a realização do investimento (se aplicável):
Data de início do investimento:
Data prevista para arranque da actividade após projeto:
Ano de laboração normal após projeto:

Promotor :
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4. Relação dos Bens de Equipamento e de outros investimentos previstos no Projeto:
Compravados com orçamentos ou facturas pro-forma

Descrição

Valor sem IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Total do investimento previsto

0,00 €
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ELEMENTOS A ANEXAR AO FORMULÁRIO
A candidatura só é considerada completa quando forem apresentados todos os anexos correspondentes

1. Código de Acesso à certidão permanente/ou certidão permanente da empresa
2. Situação cadastral das finanças (dados de atividade, dados gerais e outros dados de
3. Facturas pró-forma ou orçamentos justificativos do custo do investimento, sem IVA, à excepção

das entidades que não tiverem direito à dedução deste imposto (se aplicável)
4. Certidões comprovativas da situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a

Segurança Social
5. Declaração do promotor com o compromisso de se manter afeto à atividade e ficar no concelho

pelo período do contrato de financiamento (minuta disponível)
6. Instrução de licenciamento da arquitetura sob a forma de Comunicação prévia ou aprovação do

projeto de arquitetura. - se aplicável
7. Comprovativo da titularidade das instalações (caderneta e certidão predial, contrato de

comodato ou arrendamento, etc)
8. Documentos comprovativos de licenciamento da empresa e/ou da actividade a desenvolver com

o projecto, nomeadamente licença de utilização das instalações ou alvará, licenciamento
aplicáveis no domínio das condições de ordenamento, de higiene e segurança no trabalho e
ambientais.

9. IES de 2018 , 2019 e último balancete disponível de 2020
10. Declaração rgpd (minuta disponível)
11. Folhas de remunerações da Segurança Social do ultimo mês do ano antes do projecto (dez.

2020) e do mês anterior à apresentação da candidatura.

12. Declaração do Contabilista Certificado (CC) de cumprimento das obrigações contabilísticas
13. Declaração CC viabilidade técnica económica e financeira do projeto
14. Declaração que permita a publicação no site do município (minuta disponível)
15. Declaração do IEFP da situação de desemprego (Para efeito de majoração, se aplicável))

INSTRUÇÕES
●

Os processos de candidatura devem ser entregues directamente pelos promotores ou pelos
seus representantes legais,no gabinete de Empreendedorismo do Município de Alijó ou para o
seguinte e-mail: fde@cm-alijo.pt, em 2 exemplares (1 original e 1 cópia), devendo sempre que
possível apresentar o formulário de candidatura em formato electrónico, nomeadamente por email.
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