
Candidatura ao Centro de 
Acolhimento Empresarial de 
Albufeira

SERVIÇO DE TAXAS E
LICENÇAS

REGISTO Nº _____ / Ano:______

REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)

REGISTADO POR: 

______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos) 

Guia n.º________ _- ________.____ €

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome*  (1)

Morada *

Freguesia *

Cód.Postal *                      -

NIF * NIC/BI * Válido até * /              /

Telefone * Telemóvel Fax

Email

 Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva.

CANDIDATURA

Ramo de actividade _______________________________________________________________________

CAE__________ Sede Social no concelho de _________________________________________________

Descrição do Projeto _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Responsável(is) pelo  Projeto ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Número de Postos de Trabalho gerados ____________________________________________________

Mod.DTDEC.22.01
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Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-
albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito

a sua actualização ou correcção.



ANEXOS

□  Plano de negócios; 

□  Estudo de Viabilidade Económica;

Outro(s) documento(s)  comprovativo (s) do caráter criativo e inovador do projeto______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos, no caso de se tratar
de pessoas coletivas:

□  Cópia do Pacto Social ou Estatutos; 

□  Certidão de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial ou indicação do código de acesso 

online à Certidão Permanente;

□  Cópia do Cartão de Identidade de Pessoa Coletiva;

□  Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte, ou do Cartão de Cidadão dos seus 

membros constituintes; 

□  Cópia dos Certificados de Habilitações dos seus membros constituintes; Declaração da situação 

regularizada junto dos serviços de Segurança Social e das Finanças ou da autorização de acesso 

online nos respetivos sites.  

No  caso  de  se  tratar  de  pessoas  singulares,  o  formulário  deverá  ser
acompanhado pelos seguintes documentos:

□ Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte, ou do Cartão de Cidadão;

□ Cópia do Certificado de Habilitações; 

□ Declaração da situação regularizada junto dos serviços de Segurança Social e das Finanças ou da 

autorização de acesso online nos respetivos sites. 

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas

declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.

Pede deferimento,

Albufeira, ____/____/_______

A preencher pelos serviços

Conferi a identificação do requerente, através

de:

O Requerente / Comunicante

O Funcionário

__________________________________
Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não 

puder assinar
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Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-
albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito

a sua actualização ou correcção.
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