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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA – PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR 

Identificação do Requerente 
 

Nome/Denominação Social: 

Morada: 

Código Postal: 

Sede: 

E-mail: 
Telefone: Telemóvel: 

Fax: NIF/NIPC: 

Código da Certidão Comercial Permanente: 

 
 
 

Identificação do Representante 
 

Nome: 

Cargo: 

Morada: 

Código Postal: 

 E-mail: 

B.I./Nº CC: Validade: 

NIF: Telefone/Telemóvel: 

 
 
 

 
CAE Principal: 
CAE Secundário: 

CAE Secundário: 

CAE Secundário: 

Instalações:         £ Próprias         £ Arrendadas 

Total de Recursos Humanos: 
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Descrição do projeto: 

Volume de investimento a realizar: 

Nº de postos de trabalho líquidos a realizar: 

Tempo de implementação do projeto: 

Incentivos a que se candidata: 
¨ Benefícios Fiscais:  £ IMT   £ IMI 
¨ Isenção de taxas municipais 
¨ Apoio financeiro a terrenos fora das Zonas Industriais 
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Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados, os documentos eu junta ao processo. 

¨ Certidão comprovativa da situação tributária regularizada perante as finanças
¨ Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada perante a Segurança

Social
¨ Cópia do contrato de promessa de compra e venda para efeitos de benefício fiscal em

sede de IMT
¨ Certidão permanente do registo predial do prédio objeto do pedido de benefício fiscal

em sede de IMI
¨ Caderneta predial do prédio objeto o pedido de benefício fiscal em sede de IMI
¨ Planta de localização
¨ Cópia do Modelo 22 do IRC do último exercício
¨ Outros documentos:  _________________________________________________

£ Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

O requerente, 

Penela,  de      de 20       . 

O funcionário,              Penela,  de  de 20       
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Documentos instrutórios 

Pede deferimento 

Observações 
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