
Declaração de honra de compromisso e aceitação das condições de 
acesso ao Apoio Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas e à 

Criação de Lojas On-Line  

– Odemira Empreende 4.0 (Despacho 24/2021P)

Eu,…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

portador do bi / cc, n.º……………………………….., válido até ………………....………………., representante 

legal do estabelecimento …………………………………………………………………………………………………………., 

com o NIF ………….......……………, localizado na freguesia de …………………………………………………….., 

desde ………………....………., com o CAE nº………......….., designação……………….……......…………………., 

submeto candidatura para concessão de: 

� Apoio Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas, a fundo perdido, com uma

taxa de comparticipação de 70%, até ao limite de 2.500,00€. 

�  Apoio Financeiro à Criação de Lojas On-Line, a fundo perdido, com uma taxa de

comparticipação de 100%, até ao limite de 1.500,00€. 

Pelo presente instrumento declaro sob compromisso de honra, nos termos e para os efeitos 

do disposto no despacho 24/2021P: 

1) reunir as condições de elegibilidade expressas para o efeito, indicadas no artigo 3º,

artigo 4º, artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º, do despacho indicado;

2) ter conhecimento dos documentos a apresentar para liquidação do valor do apoio,
conforme artigo 10º,

3) cumprir as obrigações expressas, no artigo 11º, que se transcreve:

“1. Os beneficiários do apoio concedido ao abrigo das presentes normas ficam obrigados 

ao funcionamento da atividade, nos seguintes termos: 

a) Apoio Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas: manutenção do

funcionamento das esplanadas, anualmente, pelo período de tempo não inferior a

1 ano, a contar da data de libertação da verba, salvo autorização expressa do

Presidente da Câmara Municipal.



b) Apoio Financeiro à Criação de Lojas On-line: manutenção da conta, com as 

devidas atualizações de produtos e campanhas, pelo período de tempo não inferior 

a 1 ano, a contar da data de libertação da verba, salvo autorização expressa do 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. Facultar no prazo de 10 dias úteis todos os esclarecimentos solicitados; 

 
3. Para efeitos de verificação e validação dos pressupostos de atribuição do apoio em 

questão, pode o Gabinete de Apoio ao Empreendedor (G.A.E.), durante o período de 

tempo que vigorem as obrigações dos beneficiários, solicitar os documentos e/ou 

esclarecimentos que achar convenientes.” 

Mais declaro ser conhecedor(a) das penalizações (indicadas no artigo 12º do despacho 

24/2021P), consequentes do incumprimento das obrigações acima identificadas. 

Por ser verdade, emito a presente declaração  

__________________________, ______ de _______________de  2021. 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Assinatura do representante Legal, conforme cartão de identificação) 

 


	nome: 
	validade: 
	representante legal: 
	nif: 
	freguesia: 
	desde: 
	bi / cc: 
	designação: 
	1: Off
	2: Off
	localidade: 
	dia: 
	cae: 
	mês: 


