Registo nº _________
Data __ / __ / _____
Rua José Pereira Barradas, 11, 7570-281 Grândola
tel. 269 450 000 | fax. 269 451498 |
e-mail. geral@cm-grandola.pt

Funcionário

Formulário de Candidatura - Prémio Jovem Empreendedor

Exmo. Senhor,
Presidente da Câmara Municipal de Grândola

I. Identificação
Nova proposta de ideia empreendedora e criativa

Iniciativa empresarial constituída há menos de três anos

(1) Identificação do projeto

Nome do Projeto _______________________________________________________________________
Candidato(a)
Nome _______________________________________________________________________________
Morada ______________________________________________________________________________
Freguesia _________________________________________ Código Postal ________ - _____
Telefone ________________________ E-mail _______________________________________________
Telemóvel _______________________ NIF______________________________
BI/CC __________________________ Validade __ / __ / _____ Data de Nascimento __ / __ / _____

(2) Identificação da empresa, aplicável no caso da iniciativa empresarial constituída há menos de três anos

Entidade _____________________________________________________________________________
Sede ________________________________________________________________________________
Freguesia _________________________________________ Código Postal ________ - _____
Telefone ______________________ E-mail _________________________________________________
Telemóvel _____________________ NIPC ___________________ CAE __________________________
Data de Constituição __ / __ / _____ Data de Início de Atividade __ / __ / _____
Matriculada sob nº _____________ Conservatória Registo Comercial _____________________________
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Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Grândola. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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___________________

II. Breve Resumo da Ideia/Iniciativa

III. Declaração de Compromisso
Declaro que todas as informações constantes no registo da candidatura são verdadeiras.
Declaro cumprir ou estar em condições de cumprir os critérios de elegibilidade do projeto,
de acordo com o art.º 4.º do Regulamento do Prémio Jovem Empreendedor, nos prazos fixados,
sob pena de operar a caducidade da decisão e consequentemente a anulação da candidatura.

IV. Documentos Anexados
Cópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão do(a)
candidato(a);
Relatório de Projeto em formato papel e suporte digital;
Cópia da declaração de início de atividade, do documento comprovativo do licenciamento
para o exercício da atividade e do documento comprovativo do registo, se aplicável;
Declaração de situação contributiva regularizada junto da Segurança Social;
Declaração de situação contributiva regularizada junto da Autoridade Tributária;
Declaração de que o(a) candidato(a) ao prémio não se encontra em estado de insolvência, de
liquidação ou de cessação de atividade, nem tenha o respetivo processo pendente, se aplicável;
Declaração, sob compromisso de honra, de que manterá o(s) posto(s) de trabalho objeto de apoio
por um período mínimo de três anos;
Indicação do NIB da conta bancária;
Declaração de autorização da realização das diligências necessárias para averiguar a veracidade dos
elementos fornecidos para análise, bem como para solicitar às entidades ou serviços competentes a
confirmação desses elementos;

V. Assinatura
O (A) Candidato(a) ____________________________________________________ Data __ / __ / _____
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