N.º Processo:

____________

Data de receção:

___ / _ _ _/__

Colaborador:

______ __________

Programa “Empreendedorismo Jovem” – 2.ª Fase

Representante legal
Nome:

NIF

CC:

Morada:

Código Postal:

-

Localidade:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

Tipo: ______ Empresário em nome individual ______Sócio Gerente (Sociedade Comercial)
Documentos entregues:










Cópia traçada do Cartão de Cidadão1
Cópia da declaração de início de atividade nas Finanças2
Dados gerais da atividade extraídos do Portal das Finanças3
Cópia do contrato de arrendamento do estabelecimento de uso comercial
Documento que comprova a titularidade do estabelecimento de uso comercial
Declaração de não dívida à Autoridade Tributária devidamente atualizada
Declaração de não dívida à Segurança Social devidamente atualizada
Comprovativo do IBAN com a identificação expressa do nome do proponente

1

Com a menção: “Autorizei a reprodução exclusivamente para efeitos da candidatura ao Programa “Empreendedorismo Jovem”,
com este documento, são elegíveis as candidaturas de jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.
2 O início da atividade empresarial deverá ter decorrido no período compreendido entre 01/01/2020 e 14/07/2021, para efeitos de
elegibilidade de candidaturas ao presente programa.
3
Com data posterior a 15/07/2021.
Rua Eng.º Fernando Seixas – 5450-031 Vila Pouca de Aguiar
NIPC: 510 893 678 | E-Mail: geral@aecorgo.pt | Site: www.aecorgo.pt | Tel.: 259 403 206
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Programa “Empreendedorismo Jovem”

Empresa
Nome:

NIF

Morada:
Código Postal:
Telefone:

-

Localidade:
E-mail:

CAE/CIRS Principal:
Contabilidade organizada:

CAE/CIRS secundários:
Sim

Não

Data de inicio de atividade3:

/

/

IBAN:

Pede deferimento.
Vila Pouca de Aguiar,

/

/
O Requerente 4,

(Assinatura conforme o
CC)

4

A AECORGO – Associação Empresarial do Corgo, responsável pelo tratamento dos dados deste documento e eventuais anexos,
informa que:
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados geral@aecorgo.pt b) A finalidade do tratamento de dados pessoais é a expressa
no presente documento e eventuais anexos. c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de
serviços e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na prossecução do interesse público e exercício de
autoridade pública. d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por
estrita necessidade da efetivação das finalidades referidas. e) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo
tempo estritamente necessário ou cumprimento do prazo fixado por lei. f) O titular dos dados pode exercer direitos previstos no
referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de pagamento, de limitação do tratamento, de
portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo – Comissão Nacional de Proteção de Dados – Rua de São
Bento nº 184-3º 1200-821 Lisboa – e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos. g)
A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada e/ou obrigação legal e
contratual, pelo que o titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los.

