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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

 

Requerimento para:   Apoio ao Investimento             Apoio à criação de Postos de Trabalho   

 

1- Dados da Entidade Requerente / do Empresário em Nome Individual: 

NOME / RAZÃO SOCIAL _________________________________________________________________ 

DATA INÍCIO ATIVIDADE: ______________CAE PRINCIPAL: _________________________________ 

NIF/NIPC: _________________________________ NISS: _______________________________________ 

NATUREZA JURÍDICA: __________________________________________________________________ 

MORADA FISCAL _______________________________________________________________________ 

LOCALIDADE _____________________________ CÓDIGO POSTAL ______/_____  

TELEFONE ___________________ E-MAIL___________________________________________________ 

 

2- Dados do Apresentante do Requerimento: 

NOME _________________________________________________________________________________ 

MORADA ______________________________________________________________________________  

LOCALIDADE _____________________________ CÓDIGO POSTAL ______/_____  

TELEFONE ___________________ E-MAIL___________________________________________________ 

B.I/ CARTÃO DE CIDADÃO N.º ____________________ VALIDADE ______/_____/_________  

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: _________________________________________________________  

RELAÇÃO COM A ENTIDADE REQUERENTE: ______________________________________________ 

 

Descrição sumária das operações objeto do presente requerimento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Vem requerer a V. Exa. a atribuição de apoio, nos termos do Regulamento de Apoio ao 

Investimento e à Criação de Emprego, publicado no Diário da República, 2.ª série de 17-05-

2022, sob o Aviso n.º 9896/2022, e para o efeito anexa os seguintes documentos:  

 

a) Nome, morada ou sede do requerente e número de Contribuinte; 

b) Identificação do representante legal; 

c) Descrição da finalidade a que se destina o apoio, com indicação da atividade desenvolvida 
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ou a desenvolver e do número de novos postos de trabalho a criar; 

d) Identificação clara do apoio pretendido; 

e) Natureza jurídica do candidato (quando se trate de pessoa coletiva, comprovar mediante cópia da 

certidão permanente ou pelo respetivo código de consulta); 

f) Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada (Finanças e Segurança Social); 

g) Cópia do contrato de trabalho sem termo, assinado entre o requerente o trabalhador; 

h) Declaração, sob compromisso de honra, de que manterá o(s) posto(s) de trabalho objeto de 

incentivo por um período mínimo de cinco anos; 

i) Declaração, sob compromisso de honra, de que o posto de trabalho a apoiar não está a receber 

apoios de outras entidades públicas, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a 

Segurança Social ou outras, para o mesmo fim e durante um período de tempo que coincida com o 

da atribuição do apoio a atribuir pelo Município de Mogadouro; 

j) Comprovativo da comunicação de admissão do trabalhador à Segurança Social; 

k) Cópia de documento comprovativo de licenciamento para o exercício da atividade ou documento 

comprovativo da autorização para o exercício da atividade, se exigível; 

l) Declaração de que o requerente do apoio não se encontra em estado de falência, de liquidação ou 

de cessação da atividade, nem tem o respetivo processo pendente; 

m) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos constantes do 

requerimento; 

n) Declaração de autorização da realização das diligências necessárias para averiguar a veracidade 

dos elementos fornecidos para análise, bem como solicitar às entidades ou serviços competentes a 

confirmação desses elementos; 

o) Comprovativo de IBAN do beneficiário para o qual serão feitos os pagamentos a que vier a ter 

direito. 

- Além dos referidos no número anterior, o Município de Mogadouro pode solicitar ao requerente 

todos os documentos ou informações julgadas convenientes e oportunos para a avaliação do 

requerimento em causa. Nestes termos, solicita-se que se junte ao Requerimento uma Declaração de 

Compromisso de Honra, que ateste que o Requerimento apresentado não se encontra em nenhuma 

das inelegibilidades previstas no Artigo 3.º do Regulamento aplicável. 

- Para candidaturas a apoio ao investimento, além dos documentos e informações elencados nas 

alíneas anteriores, será necessário fornecer outros elementos técnicos, mediante orientação dos 

serviços do Município, de acordo com as especificidades dos projetos a desenvolver.  

 

 

 

Pede deferimento,                                                                  O requerente  

 

_____/_____/_______                                          _______________________________________  
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, declaro que 

tomei conhecimento do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego e que as 

informações constantes no formulário de candidatura por mim apresentado são verdadeiras.  

 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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PROTEÇÃO DE DADOS:  

 

Em cumprimento do disposto no Artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de dados 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, 

informa-se V. Exa que os dados ora recolhidos têm como finalidade a candidatura a apoio nos 

termos do Regulamento de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas Áreas Agrícola e 

Pecuária do Município de Mogadouro.  

O fundamento jurídico para o tratamento dos dados ora recolhido assenta no consentimento 

prestado.  

Mais se informa, no estrito cumprimento do citado normativo que:  

1. Os dados agora fornecidos serão tratados apenas pelo período necessário à correta avaliação da 

candidatura.  

2. Pode V. Exas, a qualquer momento, solicitar acesso aos dados fornecidos através do presente 

formulário e solicitar a sua retificação o seu apagamento ou limitação de tratamento.  

3. Assiste-lhe ainda o direito de se opor ao tratamento dos dados ora fornecidos e solicitar a 

portabilidade dos dados.  

4. Os dados agora fornecidos serão tratados exclusivamente pelo município, à exceção do nome será 

publicado através de edital aquando da publicação dos resultados.  

5. Poderá retirar o consentimento aqui prestado, a qualquer altura, sem que tal comprometa o 

tratamento dos dados efetuados ao abrigo do consentimento anteriormente prestado.  

 

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que, pelo presente documento, presto o meu consentimento 

em nome próprio sem prejuízo do direito de o revogar livremente, ao tratamento dos meus dados 

pessoais fornecidos neste formulário, para os fins identificados.  

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

NIF _________________, na qualidade representante da entidade_______________________, com 

o NIF/NIPC________________ declaro, sob compromisso de honra, que me comprometo a manter 

o apoio que vier a ser recebido afeto à respetiva iniciativa empresarial, por um período mínimo de 5 

anos, a contar da data da sua concessão. 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

NIF _________________, na qualidade representante da entidade_______________________, com 

o NIF/NIPC________________ declaro, sob compromisso de honra, que nem eu em nome 

individual, nem a entidade requerente que represento, nos encontramos em estado de falência, de 

liquidação ou de cessação da atividade, nem temos o respetivo processo pendente. 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

NIF _________________, na qualidade representante da entidade_______________________, com 

o NIF/NIPC________________ declaro, sob compromisso de honra, que o posto de trabalho a 

apoiar não está a receber apoios de outras entidades públicas, como o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), a Segurança Social ou outras, para o mesmo fim e durante um 

período de tempo que coincida com o da atribuição do apoio a atribuir pelo Município de 

Mogadouro. 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

NIF _________________, na qualidade representante da entidade_______________________, com 

o NIF/NIPC________________ declaro, sob compromisso de honra, que autorizo o Município de 

Mogadouro a realizar as diligências necessárias para averiguar a veracidade dos elementos 

fornecidos para análise, bem como a solicitar às entidades ou serviços competentes a confirmação 

desses elementos. 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

NIF _________________, na qualidade representante da entidade_______________________, com 

o NIF/NIPC________________ declaro, sob compromisso de honra, que o requerimento 

apresentado não se enquadra em nenhuma das iniciativas empresariais não elegíveis e casos 

condicionados previstos no artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de 

Emprego, nomeadamente: 

 

a) Criação do próprio emprego — quando o requerente for uma empresa ou um empresário 

em nome individual com atividade económica na área agrícola; 

b) Contratação de ascendentes e descendentes — quando o posto de trabalho a apoiar seja o 

de filho ou filha, natural ou adotivo, ou de pai ou mãe do titular da empresa, ou do 

empresário em 

nome individual requerente do apoio; 

c) Contratação entre cônjuges, entre pessoas que vivam em condições análogas às dos 

cônjuges, ou do sogro ou sogra do titular da empresa, ou do empresário em nome individual 

requerente do apoio; 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 

 

 

 


