Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
Gabinete de Apoio ao Executivo (GAE)

Formulário de Candidatura

O Programa de Apoio ao Sector Empresarial Local, visa a atribuição de apoios aos empresários
e comerciantes de bens e serviços com estabelecimentos abertos ao público, no concelho de
Alfândega da Fé, encerrados face ao estado de emergência decretado pelo Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, renovado sucessivas vezes, a última
das quais pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro e
regulamentado pelo Decreto 3-A/2021, de 14 de janeiro, da Presidência do Conselho de
Ministros, alterado pelo Decreto 3-B/2021, de 19 de janeiro, da Presidência do Conselho de
Ministros, o PASEL enquadra-se nas medidas para promover e garantir capacidade de resposta
das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, materializadas na Lei nº
6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual.
NOTAS: As questões assinaladas com * (asterisco) são de preenchimento Obrigatório.
Na entrega do formulário de candidatura, terá de fazer prova das suas respostas relativamente
às despesas mencionadas, tal como consta no Programa de Apoio ao Setor Empresarial Local Segunda Edição

Identificação da empresa: (Caso a empresa não tenha sede em Alfândega da Fé, indiques os
dados referentes ao situado no concelho)

Nome da Empresa:* ___________________________________________
Ramo de actividade:*__________________________________________

Freguesia/lugar do concelho onde está estabelecido o seu negócio
*
Agrobom
Gebelim
Sendim da Ribeira
Alfândega da Fé

Gouveia

Sendim da Serra

Castelo

Parada

Vale Pereiro

Cabreira

Soeima

Valverde

Cerejais

Picões

Vales

Colmeais

Pombal

Vila Nova
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Covelas

Saldonha

Vilar Chão

Eucísia

Santa Justa

Vilarelhos

Felgueiras

Sambade

Vilares da Vilariça

Ferradosa

Sardão

Morada: *
_____________________________________________________
Código Postal: *
________________________________________
Número de Telefone/Telemóvel: *
_______________________

DESPESAS ASSOCIADAS À EMPRESA
1. Quantos funcionários tem a seu cargo? *
Sócio Gerente
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
+ 25

2. Indique quais os encargos com remunerações relativos ao mês de Outubro.*
___________________________________________________

3. Tem alguma renda associada ao seu negócio? *

Sim
Não

3.1 Se respondeu "SIM" na questão anterior indique o valor.
__________________________________________________

PG.03_PROC.02_IMP.01

GAE | Gabinete de Apoio ao Executivo

2 de 3

4. Tem algum empréstimo bancário associado ao seu espaço comercial?*

Sim
Não

4.1 Se respondeu "SIM" na questão anterior indique o valor.
__________________________________________________

5. Indique o valor pago da despesa com a electricidade no mês de Outubro. *
__________________________________________________

6. Durante o estado de emergência, tem no seu agregado familiar outra fonte de rendimento?*

Sim
Não
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