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Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

APOIO AO INVESTIMENTO E EMPREENDEDORISMO

(Apoio ao Abrigo de: Regulamento do Projeto “Gouveia Empreende”)

AGENTES ECONÓMICOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS
Requisitos relativos à Entidade Beneficiária
Nome do Titular da Entidade:
Idade do(s) Titular(es) da Entidade Promotora:
Designação da Entidade que Representa:
Morada i:
Telefone :

Telemóvel:

Email:

Pessoa a Contactar:

Natureza da Entidade
Empresário em Nome Individual

Empresa Constituída sob outra forma jurídica

IPSS

Sede ou Domicílio Pessoal e Fiscal da Entidade
no Concelho de Gouveia

Freguesia de :
Concelho de:

INICIATIVA EMPRESARIAL
Área
Área Agrícola

Área Comercial

Área Industrial

Área Turística

Outra área:
Descrever em que consiste:

Pede Deferimento
O(A) Requerente

i - Morada para a qual será endereçada toda a correspondência
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Referir aspectos relativos à iniciativa/projecto que possam ser considerados de carácter inovador:

Indicar recursos e meios materiais e humanos que a iniciativa / projecto envolva / utilize:

Referir o contributo que esta iniciativa / Projecto dá para a promoção / preservação e / ou valorização de aspectos ligados a tradições, cultura, património,
ambiente, recursos e outros de relevância para o Concelho

Indicar o número de postos de trabalho que a Iniciativa / Projecto permite criar:
Outras informações Relevantes sobre a Iniciativa Empresarial:

Instrução do Pedido (Artº 5º do Regulamento do Projeto “Gouveia Empreende)
Cópias do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão e do Número de Identificação Fiscal

Cópia do Pacto Social

Cartão de Pessoa Colectiva quando aplicável
Declaração da Junta de Freguesia, nos termos da qual se ateste que o representante da entidade reside e se encontra recenseado no
Concelho de Gouveia;
Quadro de pessoal do ano em curso e do ano anterior devidamente certificado e atualizado;
Declaração de situação regularizada junto da Segurança Social

Declaração de situação regularizada junto das Finanças

Indicação do NIB da conta bancária da Entidade
Declaração de que o (a) Requerente do apoio não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de cessação de actividade, nem tenha o
respectivo processo pendente
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.
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, sob o compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos constantes do requerimento
Plano de actividades ou negócios relativo à iniciativa empresarial a desenvolver
Contrato de arrendamento do imóvel para a instalação do investimento, se for essa a modalidade de apoio requerida;
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