
Formulário de Adesão
Programa Loures Vale Mais e Programa Oferta de Experiências

1. Identificação
Denominação Social: 

CAE (5 dígitos): 

Nome do estabelecimento: 

Morada: 

Código Postal:  / 

Telefone: 

Correio eletrónico: 

Nome do responsável: 

Telefone: 

Correio eletrónico: 

2. A sua atividade tem morada cujo código postal é “XXXX-XXX Sacavém”:

   Sim         Não

3. Documentação a anexar:
 • Certidão permanente;

 • IBAN;

Declaro, sob compromisso de honra, para os devidos efeitos que:

   A documentação e a informação contida na presente ficha são verdadeiras e assumo o 

compromisso de apresentar, no prazo definido, as cópias das faturas com a aplicação de 

desconto, e que tenho conhecimento das penalidades por quaisquer informações falsas;

   Tomei conhecimento das Normas de Participação nos Novos Mecanismos de Apoio à 

Economia Local;

   A sua representada não se encontra em situação de incumprimento relativamente a 

contribuições para a Segurança Social e relativamente ao pagamento de impostos à 

Autoridade Tributária;

   Cumpro o definido para micro ou pequena empresa estipulado no Decreto-Lei nº 372/2007, 

de 6 de novembro;



   Estou consciente de que o tratamento dos dados pessoais é realizado para efeitos de 

adesão ao Programa Loures Vale Mais e ao Programa Oferta de Experiências, com base 

no cumprimento de obrigações legais, nos termos gerais da Política de Proteção de Dados 

do Município e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados 

nesse Programa que me foi disponibilizada, estando estes termos acessíveis nos Balcões 

de Atendimento do Município. Estou ainda consciente de que posso exercer os direitos de 

proteção de dados contactando com o Encarregado da Proteção de Dados através do 

endereço protecaodedados@cm-loures.pt.

Loures,  de  de 2021

 Cargo: 

(assinatura do representante legal)

 Cargo: 

(assinatura do representante legal)

 Cargo: 

(assinatura do representante legal)
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