
 
FUNDO DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / ESTABELECIMENTO 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

NIF: _________________ 

N.º de CC/BI __________________, válido até ___/___/___ 

Tipologia de estabelecimento: ___________________________________________________________ 

Designação do estabelecimento: _________________________________________________________ 

Contacto telefónico: __________________ 

Correio eletrónico: ________________________________________ 

NIF/NIPC do estabelecimento: _______________________ 

Localização do estabelecimento: __________________________________________________________ 

O estabelecimento tem contabilidade organizada? ______ 

Setor de atividade: _____________________________________ 

CAE: _________ 

Sede / domicílio fiscal do estabelecimento: ___________________________________ 

 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data de início de atividade: ___/___/___ 

Regime de IVA: ________________________ 

Volume de faturação, em euros: 

 De 01 de março de 2019 até 31 de janeiro de 2020: __________________ 

 De 01 de março de 2020 até 31 de janeiro de 2021: __________________ 

A empresa iniciou atividade após o período de 01 de março de 2019 até 31 de janeiro de 2020? ____ 

N.º de postos de trabalho remunerados, em 31 de janeiro de 2021: _____ 

Quebra na faturação registada: ______________ 

Estabelecimento encerrado por força da Lei no âmbito da COVID-19? _____ 

 

Aceito que me sejam enviados e-mails de resposta à presente submissão. 

 

O Requerente 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 



 
FUNDO DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES 
 
OBSERVAÇÕES: 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

Para pedidos de esclarecimento poderá utilizar o seguinte correio eletrónico: geral@cmca.pt 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

O Município de Carrazeda de Ansiães garante a salvaguarda do direito à proteção de dados, nos termos 

do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativo às pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, que sejam prestados pelo seu titular, através do presente formulário e cujo 

tratamento é efetuado de forma confidencial, estando os trabalhadores do Município de Carrazeda de 

Ansiães sujeitos a um dever de sigilo quanto a esses mesmos dados. 

Consideram-se «Dados pessoais» a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo 

um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um 

ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou 

social dessa pessoa singular; 

Considera-se «Tratamento», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais 

ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a 

recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a 

consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, 

a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição; 

O consentimento do titular dos dados é dado mediante uma manifestação de vontade, livre, específica, 

informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 

inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. 

Os dados pessoais supra irão ser objeto de tratamento no âmbito do presente requerimento 

exclusivamente para efeitos da candidatura ao Fundo de Emergência Empresarial do Município de 

Carrazeda de Ansiães. 

 

Declaro o meu consentimento, ___/___/___ 

 

O Requerente 

 

____________________________________________ 


