
Formulário de Candidatura à Incubadora de Empresas de Base Local do
concelho de Ponte da Barca

Nome da Proposta de Negócio/ Projeto 

1. Identificação dos Promotores
Nome do Promotor Líder: 

Morada: Localidade: 

Data de nascimento:  /  / 

Habilitações académicas: 

Situação profissional: 

Experiência profissional: 

Email: Contacto: 

2º contacto: 

2. Descrição da Empresa
Nome/ Denominação Social: 

Data de constituição: Sede: 

Morada: 

Código Postal:   Localidade: 

Forma jurídica: 

CAE: 

Contacto telefónico: 

Email: Web (facultativo): 

N.º de trabalhadores atual: 

2.1 Tipo de iniciativa
 Nova Empresa                                                                              Projeto já em curso

3. Caracterização da proposta de negócio/ projeto (assinale uma resposta)

3.1 Setor de atividade
 Turismo      Agricultura      Recursos Naturais      Ambiente      Artes e Ofícios Tradicionais      Outro*

3.2 Classificação do produto/ serviço
 Totalmente novo                Novo no país                Novo na região                Já existente                Outro*
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4. Postos de trabalho a criar . A tempo parcial ; a tempo inteiro .

5. Descrição sucinta da proposta de negócio/ projeto e justificação do espaço pretendidos

6. Interesse no desenvolvimento da proposta/ projeto para a área geográfica de intervenção

7. Carácter criativo, inovador e diferenciador do projeto
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8. Necessidade de investimento
 Não                 Sim                               Volume de Investimento .

9. Viabilidade

10. Experiência do(s) promotor(s) na proposta apresentada
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11. Termos de responsabilidade
Os promotores declaram sob o compromisso de honra que:

 Leram e aceitam sem reservas todas as regras previstas no Regulamento da Incubadora de Base Local do
município de Ponte da Barca;

 As ideias e os conceitos apresentados no processo de candidatura são originais e resultaram dos promotores,
não  se  encontrando estes  sujeitos  a  qualquer  impedimento legal  ou  contratual  de  as  divulgar  à  Câmara
Municipal de Ponte da Barca e à comissão de avaliação e acompanhamento das candidaturas, naturalmente
sujeitas ao dever de sigilo;

 O negócio proposto é lícito, não sendo ofensivo da lei.

Ponte da Barca,   de  de 

O/s Promotor(es),
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ELEMENTOS A ANEXAR AO FORMULÁRIO

(A candidatura só é considerada completa quando forem apresentados todos os anexos
correspondentes)

 Certidão de matrícula na Conservatória do registo comercial;

 Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva;

 Cópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, ou do cartão de cidadão dos seus
membros constituintes;

 Cópia dos certificados de habilitações dos seus membros constituintes;

 Fotocópia do curriculum vitae dos membros constituintes;

 Declaração de situação regularizada junto dos serviços de Segurança Social e das Finanças;

 Estudo de viabilidade Económico-Financeira;

 Outra  documentação  que  o  candidato  considere  adequada  para  uma  análise  objetiva  da
candidatura.

Instruções

O  processo  de  candidatura  deve  ser  entregue  diretamente  pelos  promotores  ou  pelos  seus

representantes  legais,  no  caso  de  pessoas  coletivas,  em 3  exemplares  (1  original  e  2  cópias),

devendo  sempre  que  possível  apresentar  o  formulário  de  candidatura  em  formato  eletrónico,

nomeadamente por email.
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