Formulário de Candidatura Regulamento Municipal de Apoio ao Setor Agrícola e ao
Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”.

Nome da Entidade:______________________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ______ ______________________________________ NIPC: ____________________________
Atividade: ___________________________________________________________ CAE: _____________________________
Telf/ou Telm.: ______________/ _______________ E-Mail: ______________________________________________________
Nome (representante legal):_____________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ______ Localidade: _____________________________________________________________
N.º de Bilhete de Identidade/ C. C.: _____________________ N.º de Identificação Fiscal: ______________________
Telf/ou Telm.: ______________/ _______________ E-Mail: ______________________________________________________

Em caso de Candidatura ao Apoio “FIGUEIRA + VERDE” deve preencher o Quadro N.º 1.
Em caso de Candidatura ao Apoio “EMPREENDE + FIGUEIRA” deve preencher o Quadro N.º 2.
Quadro 1 – Objeto de Candidatura ao Programa de Apoio “FIGUEIRA + VERDE”
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do artigo 4º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Apoio ao Setor
Agrícola e ao Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”, a aceitação da
presente candidatura à aquisição do(s) seguinte(s) apoio(s):
1. Plantação de árvores……………………………………………………………………………………………………...… ☐
Amendoeiras (n.º de especie a plantar___________)
Castanheiros (n.º de especie a plantar___________)
Figueiras (n.º de especie a plantar___________)
Laranjeiras (n.º de especie a plantar___________)
Oliveiras (n.º de especie a plantar___________)
Marmeleiros (n.º de especie a plantar___________)
Nogueiras (n.º de especie a plantar___________)
Pistacheiros (n.º de especie a plantar___________)
2. Reflorestação com espécies autóctones………………………………………………………………………………...☐
(especifique a(s) especie(s) a plantar____________________________________________________________________)
3. Apoio extraordinário de replantação por perdas causadas por condições climáticas adversas……….… ☐
(especifique a(s) especie(s) a plantar____________________________________________________________________)
4. Implementação e recuperação de entradas e vedações de propriedades rústicas………………………… ☐
5. Extração de água em propriedades rústicas/agrícolas……………………………………………………………... ☐
6. Ligação de propriedades rústicas/agrícolas à rede elétrica……………………………………………………….. ☐

7. Aquisição de equipamentos agrícolas………………………………………………………………………………….. ☐
(especifique o(s) equipamento(s)________________________________________________________________________)
8. Recuperação de lagares (de azeite e de vinho)……………………………………………………………………… ☐
9. Obtenção de Denominação de Origem Protegida……………………………………………………………...…… ☐
10. Obtenção de Denominação de Origem Controlada……………………………………………………………….. ☐
Os apoios previstos para as modalidades acima referidas, serão concedidos de acordo com o n.º 2 e o n.º
4 do artigo 4.º do mesmo Regulamento.
Quadro 2 - Objeto de Candidatura ao Programa de Apoio “EMPREENDE + FIGUEIRA”
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do artigo 5º do Capítulo III do Regulamento Municipal de Apoio ao Setor
Agrícola e ao Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”, a aceitação da
presente candidatura à aquisição do(s) seguinte(s) apoio(s):
1. Registo de marcas, patentes e logótipos…………………………………………………………………….……...… ☐
2. Constituição de sociedades……………………………………………………………………………………….…...… ☐
3. Publicidade fixa nos estabelecimentos……………………………………………………………………………....… ☐
4. Aquisição de equipamento mobiliário e informático………………………………………………………….…..… ☐
5. Pintura e arranjo de fachadas exteriores de estabelecimentos…………………………………………….………☐
6. Registo de domínios e portais de internet…………………………………………………………………………....… ☐
7. Participação em feiras e certames……………………………………………………………………………….…...… ☐
8. Ações de promoção e marketing……………………………………..………………………………………….…...… ☐
9. Apoios de promoção da empregabilidade e de criação de postos de trabalho………………………………☐
(apoio a conceder de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º do capitulo III)

Contratos de trabalho por tempo indeterminado (n.º ___________)
Contratos de trabalho a termo certo (n.º ___________)

Documentos a anexar (obrigatoriedade de apresentar todos os documentos descritos em caso de
aplicabilidade):


Cópia de Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva ou Singular;



Cópia do Pacto Social ou Estatutos, com indicação do montante e distribuição do capital social;



Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou Certidão permanente;



Cópia do documento de Constituição da Empresa;



Cópia do regulamento interno quando previsto nos estatutos;



Comprovativos de licenciamentos;



Documentos comprovativos da situação regularizada perante a Segurança Social e das Finanças;



Declaração de não divida ao Município;



Pequena memória descritiva relativamente ao objecto do apoio (explicação sucinta do fim a que
se destina o apoio);



Comprovativo de residência do beneficiário (no caso do apoio nº9 do Quadro 2 devem apresentar
o comprovativo de residência por cada posto de trabalho criado);



Cópia do mapa do quadro do pessoal;



Cópia do plano de atividades e orçamento;



Balanço e demonstração de resultados dos últimos 3 anos;



Comprovativos da despesa devidamente identificada, realizada em nome do beneficiário (n.º de
documentos___________);



Declaração de Conhecimento e Aceitação dos termos constantes no Regulamento Municipal de
Apoio ao Setor Agrícola e ao Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”.

NOTA: As candidaturas devem ser instruídas e seguir em tudo o definido pelo Regulamento Municipal de
Apoio ao Setor Agrícola e ao Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”.

Figueira de Castelo Rodrigo, _____ de _____________________de 20____.

Pede deferimento, o(a) requerente,

_______________________________________________________

VERIFICAÇÃO (a preencher pelos serviços municipais)
Identificação do processo
Documentos conferidos pelo(a) funcionário(a): ___________________________________________________________________________
Data de Receção: _____ / _____ / ___________

Número do processo: ____________________________

Declaração de Conhecimento e Aceitação

____________________________________________________________________________________________ com morada
em _______________________________________________________________________________________, Contribuinte
nº. _____________________, na qualidade de representante legal, declara ter tomado conhecimento e ter
aceite as condições previstas no Regulamento Municipal de Apoio ao Setor Agrícola e ao
Empreendedorismo “FIGUEIRA + VERDE” e “EMPREENDE + FIGUEIRA”.

Figueira de Castelo Rodrigo, _____ de _____________________de 20____.

O(A) requerente,

_______________________________________________________

