
1. Identificação do Projecto/Empresa

Projecto/Empresa:

Morada (sede):

Código Postal:

Localidade:

Telefone:

Fax:

E-mail:
 
Situação do projecto:
 

 Empresa/projecto em fase de criação
 Empresa já criada. Data de constituição 

 
Serviço Pretendido:
 

 Incubadora virtual
 Espaço Físico no Ninho de Empresas
 Posto Trabalho partilhado

 
Instalações:
 
Condições especiais de instalação pretendidas: (caso se aplique especificar requisitos especiais para actividade)

 



2. Identificação do(s) Promotor(es)

 
Número de promotores: 

Identificação

Nome:

NIF:

BI:

Arquivo:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Data de Nascimento:  Nacionalidade: 
Situação profissional actual: 
Formação académica: 
Experiência profissonal: 

NOTA: Esta página pode ser reproduzida e deve apresentar-se preenchida para cada promotor do projecto.
 



3. Caracterização da Empresa (caso já existente)
 

Nome/ Denominação Social:

NIPC:

Forma jurídica:

CAE:

Web:

Sector de actividade:

Principais Produtos / Serviços:

Capital Social:
 
Data do início efectivo da actividade da empresa:  

ANO1 ANO2 ANO3

Investimento:

Volume de negócios:

Nº Funcionários (incluíndo dirigentes) :

Sócios:
 

   %
   %
   %
   %

 



No sentido de permitir uma melhor avaliação do seu projecto/empresa, desde já poderá anexar 
os seguintes elementos adicionais:
 
| Curriculum Vitae dos principais promotores
| Plano de Negócios da empresa , conforme modelos disponíveis no site da DNA Cascais/ Links
| Estudo de viabilidade conforme modelo disponível no site da DNA Cascais/ Links
| Contrato de sociedade da empresa
| Certidão do registo comercial
| Cartão de contribuinte da empresa
| Cartões de contribuinte e bilhetes de identidade dos sócios
| Declaração da candidatura
| O Mod.22 e mapas anexos, mais o último balancete analítico (no caso de empresas já existentes). 

Estes elementos poderão ser pedidos posteriormente pelo DNA no sentido de permitir uma melhor 
avaliação da candidatura.



Carta da Candidatura
 
O(s) promotor (es) /Empresa  

 
Declara estar interessado(a) em instalar-se no Ninho de Empresas DNA Cascais e ter tomado 
conhecimento das condições de instalação como do respectivo regulamento, pelo que solicita a 
apreciação da sua candidatura.
 
Data 
 
 
 

 
Assinado pelo responsável da Entidade / Promotor


