
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

                                                                                  REQUERIMENTO - Incubadora "ELEVADORA"

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório
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Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

NISS*

Tel./ Telef.*

 Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

Data de nascimento* IBAN

 Declaração:
  
Declaro, sob compromisso de honra, em que assumo a veracidade de todas as declarações prestadas no âmbito da candidatura e em como não 
usufruo de quaisquer outros rendimentos para além dos declarados, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Data

( Assinatura do requerente )

O requerente,

Paredes de Coura,

Pede deferimento,
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Documentos Entregues:

Cartão de cidadão ou BI e NIF ou outro documento de identificação civil e NIF (no caso de pessoa singular);

Estatutos atualizados, certidão permanente e cartão de cidadão ou BI e NIF ou outro documento de identificação civil e NIF dos legais 
representantes da entidade (no caso de pessoa coletiva);

Declaração de início de atividade;

Documento contendo a descrição das ideias/projetos de negócio, detalhando as suas múltiplas dimensões;
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Obs.: 

O (A) funcionário (a),

Paredes de Coura,

Recebi a lista de documentos assinalados. 

Documento contendo a descrição da ideia de negócio: indicando o ramo de atividade do negócio; fundamentando o caráter criativo e inovador 
do projeto, o seu potencial de concretização em produtos e serviços, a sua intensidade tecnológica e o seu potencial de mercado;

Documento que evidencie a experiência do candidato, a sua capacidade empreendedora e as suas competências de gestão;

Documento que evidencie o potencial de impacto do projeto no desenvolvimento regional, abordando, sempre que possível, o potencial de 
criação de postos de trabalho, em especial, qualificados;

Documento que evidencie a qualidade e consistência do Plano de Negócios, incluindo a demonstração da viabilidade económica e financeira do 
projeto.
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