
ANEXO II - APOIO FINANCEIRO
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Localização do Investimento A

Enquadramento do Regime de IVA B

01

03 Apoio financeiro à criação do próprio emprego, que visa apoiar:  

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Concelho: ...................................................................

01

02 03

Código Postal: ...........................................................04 Localidade: ...................................................................................................................05

Sujeito Passivo de IVA                              Sujeito Isento de IVASujeito Passivo de IVA                              02

Dados bancáriosC

01 Conta específica para a operação  IBAN ...... ...... ......  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Instituição Financeira: ...........................................................................02 Agência de  ............................................................................03

Apoio FinanceiroD

01 Identificação do Apoio 

Apoio ao Investimento                              Apoio à Criação do Próprio Emprego

02 Identificação do apoio financeiro ao Investimento:

Instalação ou relocalização de negócios em parques municipais de fixação de empresas;

Instalação ou relocalização de negócios em zonas industriais classificadas no PDM;

Instalação ou relocalização de negócios em núcleos urbanos antigos ou em áreas de reabilitação urbana;

Remodelação e ampliação de negócios em núcleos urbanos antigos ou em áreas de reabilitação urbana, condicionado 
a investimentos que visem melhoramentos e alterações substanciais da apresentação e exposição dos respetivos 
estabelecimentos;

Instalação ou relocalização de negócios no Complexo do Mercado Municipal de Odemira;

Remodelação ou ampliação de negócios no Complexo do Mercado Municipal de Odemira;

Instalações de transformação de produtos endógenos locais;

Empresas de animação turística e operadores marítimo-turísticos, condicionado a equipamentos que permitam o 
usufruto do cliente.

Promotores que não aufiram nenhum apoio social estatal e não se enquadrem em nenhum programa de apoios para 
o mesmo fim.

Desempregado (referir há quanto tempo se encontra desempregado) ............................................................................................

 Indique onde esteve empregado pela última vez (identificar o empregador) ................................................................................

Outras informaçõesE

01 Portador de cartão municipal jovem;

02 Iniciativa promovida em prédio devoluto;

03 Complementaridade do pedido de apoio com outros Planos e Programas de Apoio, indique qual: 

.......................................................................................................................................................................................

REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO
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Caraterização Geral do ProjetoF

01 Identificar os elementos principais que caracterizam o projeto: atividade, produtos/serviços a desenvolver, objetivos e 
mercado.
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02 Consistência do projeto: consistência geral do projeto, adequação entre os objetivos definidos e os custos previstos e a 
relevância da atividade para o desenvolvimento económico sustentável do Concelho.
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03 Mérito intrínseco do projeto apresentado, tendo em conta: Inovação e valia tecnológica, criatividade dos processos e 
contributo para a diversificação do tecido empresarial.
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04 Adequação do projeto às exigências de: preservação e valorização ambiental, ordenamento industrial e comercial e 
higiene e segurança no trabalho.
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05 Contributo do projeto para o desenvolvimento económico e social do concelho, e criação de postos de trabalho.

06 Outras informações relevantes ou complementares.



Plano Financeiro GlobalG

01 Data de Início do Investimento ....................... / ............ / ...............
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02 Data de Conclusão do Investimento  ....................... / ............ / ...............

03 Investimento total do Projeto .............................................. €

A preencher pelos serviços do Município de Odemira

Investimento Elegível  .............................................. €

Valor comparticipado no âmbito do Regulamento Municipal de Empreendedorismo e Emprego  .............................................. €

A preencher pelos serviços do Município de Odemira

Investimento Elegível  .............................................. €

Valor comparticipado no âmbito do Regulamento Municipal de Empreendedorismo e Emprego  .............................................. €

Mapa de Investimento a CandidatarH

Descrição da despesa Quant. Valor s/ IVA Valor c/ IVA

Total:

Fornecedor

04 Investimento a candidatar ao Programa .............................................. €



01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: .............................................

Pedido de DeferimentoK

Declaro estar interessado em beneficiar das formas de apoio previstas no Regulamento do Programa Municipal de 
Empreendedorismo e Emprego, e ter tomado conhecimento das condições do respetivo regulamento, pelo que solicito 
a apreciação da candidatura.
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01

02

03

Cópia do cartão de cidadão ou BI e cartão de contribuinte do promotor

Cópia de contribuinte da empresa (se aplicável)

Cópia da declaração de início de atividade (se aplicável)

Declaração de finanças sobre o regime de IVA (quando o candidato pretenda a sua elegibilidade)

Curriculum Vitae do promotor (no caso de projeto novo)

Orçamentos discriminados do investimento a candidatar

Declaração de não dívida às Finanças

Declaração de não dívida à Segurança Social

Documento bancário com IBAN

Cópia do cartão municipal jovem (se aplicável)

04

06

Documentos a apresentarI

05

07

08

10

09

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoJ
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