(A preencher pelos serviços)

Nº. Candidatura __________________
Data de Entrada _____/_____/______

Formulário de Candidatura
Prémio de Distinção Empresarial
1. Candidatura
Assinale com uma cruz o(s) prémio(s) a que se candidata:
Carreira (Preenchimento obrigatório dos quadro de informação 2, 3 e 7);
Criação de Emprego (Preenchimento obrigatório dos quadro de informação 2, 4 e 7);
Empreendedorismo e Inovação (Preenchimento obrigatório dos quadro de informação 2, 5
e 7).

Responsabilidade social (Preenchimento obrigatório dos quadro de informação 2, 6 e7).

Nome do proponente da candidatura: _____________________________________
Contatos:
Telefone:

E-mail:

2. Identificação da Empresa
Designação:
_____________________________________________________________________
Domicilio fiscal:
____________________________________________________________________
Código postal: ____-____ Localidade: ______________________________________
Website:
_____________________________________________________________________
Tlf / Tlm: _____________ Fax: _______________ E-mail: ______________________
Data de constituição: ____________

CAE: ________________________
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A empresa tem algum tipo de certificação?
Sim

Não

a) No caso de ter respondido afirmativamente, indique a natureza da certificação:
_____________________________________________________________________
Como é que vê a sua empresa (Máximo de 100 palavras, aproximadamente 10 linhas) :
(……….)

3. Prémio Carreira
(Aplicável apenas ao Prémio Carreira)

Nome do candidato: ____________________________________________________
Morada:
_____________________________________________________________________
Código Postal: _______ - _______ Localidade: _______________________________
Tlf / Tlm: _______________

E-mail: ______________________________

Data de nacimento: ________ /________ /_________
Nº do B.I. ou C.C.: ______________________________ _
Cargo do candidato na organização: ________________________________________

Breve histórico da carreira do candidato:
(Faça menção aos seguintes aspetos: atividades/negócios em que tem estado envolvido,
atitude empreendedora, número de anos no exercício da atividade empresarial, sentido de
ética e ações de responsabilidade social, e relação/envolvimento com o mercado – interno e
externo, Máximo de 100 palavras, aproximadamente 10 linhas):

(……….)

Que contributos têm sido dados para a geração de valor e para a projeção da imagem
do Concelho.
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(Faça menção aos seguintes aspetos: reinvestimento na atividade, promoção do bom nome do
Concelho de Odivelas através dos seus produtos/serviços ou imagem. Máximo de 100
palavras, aproximadamente 10 linhas):

(……….)

Quais são as razões pelas quais a carreira deve ser distinguida? (Máximo de 20
palavras, aproximadamente 2 linhas) :
(……….)

4. Prémio Criação de Emprego
(Preenchido de acordo com a declaração de remunerações da Segurança Social e aplicável apenas ao Prémio
Criação de Emprego)

Número de postos de trabalho:
Número de postos de trabalho a 31 de Dezembro do ano 2016:
Número de postos de trabalho a 31 de Dezembro do ano 2017:

5. Prémio Empreendedorismo e Inovação
(Aplicável apenas ao Prémio Inovação)

Assinale a categoria a que se candidata:

Produto
Serviço
Outro. Qual: __________________________________
Descreva as caraterísticas empreendedoras/inovadoras do produto/serviço (Máximo de 100
palavras, aproximadamente 10 linhas):
(……….)

Descreva em que consiste a inovação no processo de produção/serviço (Máximo de 100
palavras, aproximadamente 10 linhas):
(…….)

Qual o impacto potencial do produto/serviço na comunidade. Em que consiste a mais-valia em
determinada localidade?
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(…….)

Qual o impacto económico, social e ambiental do seu produto/serviço no setor de atividade?

(…….)
Quantos postos de trabalho têm previsto criar ou criou?

(…..)
Qual o potencial de internacionalização do seu produto/serviço?

(…..)
A empresa recebeu já algum prémio de reconhecimento com o produto ou serviço que
candidata?
Sim

Não

Se respondeu sim:
Que prémio foi atribuído? ________________________________________________
Foi atribuído por que entidade? ____________________________________________

6. Prémio Responsabilidade Social
Assinale em que área da responsabilidade social se candidata:

Ambiental

Cultural

Comunidade/ social

Desportiva

Cientifica

Educacional ou familiar

A empresa segue algum referencial ou tem algum tipo de certificação em termos de
responsabilidade social?
Sim. Qual: _________________________________
Não

Breve descrição do(s) projeto(s) de responsabilidade social que a empresa desenvolve
(Máximo de 100 palavras, aproximadamente 10 linhas):

(…..)
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Projetos

Duração/Frequência

Número de
beneficiários

Montante do
projeto
(euros)

7. Documentação Necessária
Cópia do B.I. ou C.C. do requerente;
Cópia do Cartão da Empresa;
Curriculum Vitae do candidato;
Extrato da Declaração de Remunerações da Segurança Social referente ao ano n1 (aplicável apenas ao prémio criação de emprego);
Extrato da Declaração de Remunerações da Segurança Social referente ao ano n
(aplicável apenas ao prémio criação de emprego);
Relatório de sustentabilidade (aplicável apenas ao prémio responsabilidade social,
caso a empresa o produza);
Declaração da entidade beneficiária/beneficiários do montante recebido no âmbito
da responsabilidade social (aplicável apenas ao prémio responsabilidade social)
Vídeo de apresentação;
Declaração do valor do(s) investimento(s)
responsabilidade social face ao lucro da empresa

afeto

ao(s)

projeto(s)

de

Certidão de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária
Outros. Quais?
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Declaração:
___________________________________________(nome) ____________________
(cargo/função), declara que são verdadeiras todas as informações constantes na
presente candidatura e que tomou conhecimento do Regulamento que rege o
procedimento de atribuição dos prémios de distinção empresarial.

Odivelas, _______________________

O responsável pela candidatura

_______________________
(assinatura)

Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o candidato
direito de informação nos termos do nº 1 e 2 do art. 10º da Lei nº 67/98, de 26/10 - Lei
da Proteção de Dados Pessoais.

8. Notas Explicativas

a) O presente formulário pode ser fotocopiado para preenchimento;
b) Os campos devem ser preenchidos com letra Arial 10;
c) Os campos referentes à identificação da empresa são de preenchimento
obrigatório;
d) Os documentos listados são de junção obrigatória, em função da natureza do
prémio a que se candidata.
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