
Formulário "Seia Empreende e Inova"

Largo Dr. António Borges Pires
6270- 494 Seia
Telefone: 238 310 230
Fax: 238 310 232
E-mail: cm-seia@cm-seia.pt

Telefone: 238 310 250

E-mail: gai@cm-seia.pt

Entidades intervenientes
As candidaturas podem ser apresentadas na Câmara Municipal de Seia

Câmara Municipal de Seia

Gabinete de Gestão de Projetos Especiais e Fundos Comunitários

(Projetos de interesse Estratégico Municipal e Projetos de Regime Geral)

iaia



Formulário "Seia Empreende e Inova"

(a preencher pela Câmara Municipal de Seia)

N.º de Processo:

Data de Entrada:

Entidade Recetora: 

Local e data : 

Criação de Empresa: SIM     NÃO

Prazo de Financiamento
Montante Pretendido

Ano de Carência
     Sim

     Não

(a preencher pela empresa promotora do projeto)

Denominação Social
Já Existente

A Criar

Pessoa a Contactar

Telefone: 

e-mail: 

Tipo de Incentivo

Apoio atividades de natureza:

Social

Cultural

Educativa

Recriativa

Desportiva

Outra: 

(Projetos de interesse Estratégico Municipal e Projetos de Regime Geral)

F
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C
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a(a preencher pela entidade recetora) se houver Financiamento Bancário no âmbito da linha de 
crédito "Seia Empreende e Inova"

€     3 Anos
     4 Anos
     5 Anos
     6 Anos

   __ Anos

Fax: 

Entidade: 

Nome:

Função: 

im

ão

va
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

1. Incentivos a que se candidata

a) Cedência de terrenos em áreas adequadas ao investimento em causa.

b) Realização de Obras de infraestrutura.

2. Condições Gerais de Elegibilidade

a) Cumprir as condições legais necessárias ao exercicio da respetiva atividade.

i) Isenções totais ou parciais de tarifas referentes à instalação e ligação de
contadores de água. *

j) Isenções totais ou parciais de tarifas referentes à ligação de ramais de
saneamento. *

k) Apoio e acompanhamento dos projetos de investimento, nomeadamente na
agilização dos processos de licenciamento e na identificação contratualização de
sistemas complementares de apoio ao investimento resultantes de inovação
financeira.

f) Isenções totais ou parciais de taxas referentes a edificação e  urbanização. *

g) Isenções totais ou parciais de taxas referentes a publicidade (dois anos).*

h) Isenções totais ou parciais de taxas referentes à ocupação da via pública para
fins publicitários (dois anos). *

c) Bonificação do preço de cedência de terrenos, proporcional ao número de postos
de trabalhos criados.

d) Cedência de edificios e equipamentos. 

e) Isenções totais ou parciais, relativamente às taxas e outros tributos próprios do
Município.*

*  Consulta de Taxas (Tabela I) e Tarifas (Tabela II) em Anexo ao Documento

f) Declarar a inexistência de créditos laborais pendentes.

e) Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou capacidade
financeira do projeto.

d) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável.

b) Possuir a situação regularizada face a:

i) Administração Fiscal

ii) Segurança Social

iii) Município de Seia

c) Possuir ou assegurar os recursos humanos e físicos necessários ao
desenvolvimento do projeto.
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

Representante da empresa Beneficiária: 

Data de Nascimento: Naturalidade:

Nº Identificação Fiscal: Cartão Cidadão/B.I. Nº: 

Residência: 

Morada da Sede :

Código Postal : Concelho : 

WebPage : E-Mail geral : 

Estabelecimento onde vai ser desenvolvido o projeto

Endereço  do estabelecimento:

Código Postal : 

Concelho : Telefone : 

Distrito : Fax : 

CAE - Classificação da Actividade Económica (Rev. 3):

Designação : 

Código da CAE Principal : Secundária : 

Capital Social ou Individual : € NIPC : 

Forma Jurídica:

Empresário em Nome Individual E.I.R.L.

Sociedade por Quotas Cooperativa

Sociedade Unipessoal por Quotas Sociedade Anónima

Outra : 

Data da Constituição : 

Data de Início de Atividade : 

N.º de Trabalhadores Actual : Final do Projeto : 

3. Dados Gerais do Promotor

E.I.R.E.

CoopCo

SociSo

EmprEm

SociSo

SociSo

OutrOu
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

4. Parcerias

Ligação a outras Empresas:
Designação Social NIPC

Tipo de Vínculo:       Coligadas       Em Relação de Grupo
      Participadas       Outro : 

Taxa de participação : Taxa em que é participada : 

Morada / Sede Social :

Localidade : Código Postal : 

No último ano > Vendas : € Ativo : € Emprego : 

Atividade principal : 

Ligação a outras Empresas:
Designação Social NIPC

Tipo de Vínculo:       Coligadas       Em Relação de Grupo

      Participadas       Outro : 

Taxa de participação : Taxa em que é participada : 

Morada / Sede Social :

Localidade : Código Postal : 

No último ano > Vendas : € Ativo : € Emprego : 

Atividade principal : 

Identificação dos Sócios do benificiário

Data de 
Nascimento

Concelho de 
residência

Função NaturalidadeNome

        Pa

      Co

        Ou

      Em

      Pa
      Co

Pa       Ou
      Em

Ou
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

Processo de Inovação Produtiva, designadamente:

e) Outro

a) Na produção de novos bens e serviços no Concelho e no País ou significativa da 
produção atual através da transferência e aplicação de conhecimento.

b) Na expansão de capacidades de produção em setores de alto conteúdo tecnológico 
ou com procuras internacionais dinâmicas.

c) Na inovação de processo organizacional e de marketing.

d) No empreendorismo qualificado, priviligiando a criação de empresas.
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

5.1. Descrição da atividade
( Descrição das atividades desenvolvidas ou a desenvolver pela emopresa)

5.2. Breve historia da empresa / Curriculum Empresarial / Curriculum Vitae Promotor

5. Atividade desenvolvida / a desenvolver
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

5.3. Capacidade Técnica e de Gestão 
Descrições das instalações, equipamentos instalados e processos de trabalho

5.4. Licenciamentos já obtidos (juntar documentos comprovativos)

5.5. Informações fiscais, bancárias e comerciais da empresa

Principais bancos com que trabalha, principais clientes / fornecedores
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

6.1.  Memória descritiva do projeto, aprofundando os objetivos do apoio pretendido

Juntar, se necessário, descrição mais detalhada em anexo

6.3. Calendarização prevista para a realização do projeto

N.º de meses previstos para a realização do investimento: 

Data de início do investimento: 

Data prevista para arranque da actividade após projeto: 

Ano de laboração normal após projeto: 

6.2. Bens e serviços a produzir
(identificação, qualidade referência ao carácter inovador ou diferenciador do projeto)

6. Carateristicas do Projeto

ciad
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

6.4. Caracterização dos Recursos Humanos

A criar

N.º trab. N.º Trabalhadores

6.5. Áreas de formação ministradas

6.6. Áreas de formação previstas

Postos de trabalho

Categoria Habilitações Qualif. Profissional N.º trab. 

A manter

Total Trabalhadores
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

6.7. Evolução das vendas por produtos e mercados com o projeto

6.8. Evolução prevista na empresa, resultante da competitividade do projeto

Exportação
ObservaçõesProdutos

Total

Inovação nos e/ou serviços a prestar

Processos de Investigação e Desenvolvimento

Observações Relevantes

Qualidade da gestão

Estrutura económica do projeto

Vendas antes do projeto Vendas após projeto

Mercado interno Exportação Mercado interno
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

6.9. Candidatura a sistemas de investimento
Preencher apenas no caso de a empresa candidatar este projeto a outro sistema de incentivos

(Data prevista no caso de ainda não se ter candidatado)

6.10. Referência a outras nececidades sentidas pela empresa

Data: 

 

Assinatura(s)

Preencher no caso de a empresa identificar necessidades de apoio de outra naturezas, para o desenvolvimento de projeto ou o 
exercício da sua atividade, especificado com clareza a natureza da situação e o tipo de apoio que a empresas entende ser 
necessário.

Entidade gestora do sistema de incentivos acima referidos: 

Sistema de incentivos a que se candidatou ou irá candidatar: 

Data de Candidatura: 

O(s) promotor(es), abaixo assinado(s), solicita(m) a concessão dos apoios previstos nas 
normas e condições de acesso descritas no Regulamento "Seia Empreende e Inova" e 
declara(m) ser verdadeiras todas as informações constantes do presente formulário.

Mais declaro que fui informado(a) que os dados pessoais fornecidos no presente formulário destinam-se ao

processo de candidatura do Regulamento "Seia Empreende e Inova" e são de uso exclusivo do Município de Seia,

podendo a todo o tempo ser consultados ou modificados de acordo com o estabelecido na legislação aplicável.

           /      /     
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Mais declaro que fui
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.  

13.

14.

Elementos a anexar ao Formulário

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

Escritura da consolidação da empresa e cópia do Certificado de Registo Comercial (se 
aplicável)

Declaração de Início de Atividade.

Cartão de Pessoa Coletiva ou de Empresário em Nome Individual 

Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Autoridade Tributária e 
Aduaneira

Certidão comprovativa da situação regularizada perante o Munícipio de Seia.

Bilhete de Identidade  ou Cartão do Cidadão do Beneficiário e Sócios

Cartão de Contribuinte do Sócios responsáveis.

Comprovativo de Residência e / ou Naturalidade do Benificiário ou Sócios

Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança Social.

Balancete da empresa do último ano e o mais recente do ano corrente.

Declaração  comprovativa da existência de Contabilidade Organizada nos termos da 
legislação aplicável.

Declaração  de Compromisso de honra em anexo, assinada e carimbada.

Quadro de Pessoal (folha da Segurança Social do último mês do ano antes do projeto)

Documentos compruvativos de Licenciamentos já obtidos.

da

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10

11

12

8.

13

14
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Formulário "Seia Empreende e Inova"

●

●

Assinatura(s)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA 

Manterá contabilidade organizada de acordo com o SNC e adequada ao 
acompanhamento do projeto;

A inexistência de créditos laborais pendentes.

____ de ____________________ de 201__

_________________________________________________________________,

Representante legal da Empresa _______________________________________, 

com sede no concelho de __________________________________, na freguesia 

de _____________________________________, com o NIPC. Nº ____________,

declara sob seu compromisso de honra:
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