
CASA DO CONHECIMENTO E DA JUVENTUDE
› PROJETO “i9 BATALHA” 

FICHA DE CANDIDATURA

Projeto de Empreendedorismo em regime de coworking
no Município da Batalha − “i-Nove Batalha”

CARACTERIZAÇÃO DE PROJETO/EMPRESA:
Setor de Atividade:

 Indústria agroalimentar 

 Energias renováveis 

 Indústria dos moldes e da cerâmica

 Ciência e tecnologia

 Turismo e indústrias criativas

 Outra
Qual?

 

DADOS DO PROMOTOR:
Nome completo

Data de nascimento       /      /

Morada 

Habilitações literárias

Situação profissional actual     Telefone de contacto

E-mail 

DADOS DA EMPRESA:
Empresa já criada? SIM     NÃO

Se sim, 

Denominação

Data da constituição          /          /

Forma jurídica

CAE

Contacto telefónico                                           E-mail

Número de trabalhadores

Volume de negócios em 2018



Objetivos do projeto/empresa (max 500 carateres) 

Projeto contempla investigação e/ou desenvolvimento de novos produtos/serviços

Outras informações relevantes 

Estimativa de investimento para o 1º ano

Estimativa de Volume de Negócios para o 3º ano de atividade

Descrição do estado atual do projeto/empresa

Descrição do projeto/empresa (max 500 carateres)



Batalha,    de         de

Termos de responsabilidade

Os promotores declaram sob o compromisso de honra que:

Leram e aceitam sem reservas todas as regras previstas no Regulamento da Casa do Conhecimento 
e da Juventude relativamente ao projeto “i9 Batalha”;

As ideias e os conceitos apresentados no processo de candidatura são originais e resultaram 
dos promotores, não se encontrando estes sujeitos a qualquer impedimento legal ou contratual 
de as divulgar à Câmara Municipal da Batalha e à comissão de avaliação e acompanhamento 
das candidaturas, naturalmente sujeitas ao dever de sigilo; 

O negócio proposto é lícito, não sendo ofensivo da lei.

Anexos

Currículo do(s) promotor(es);

IES de 2016, 2017 e 2018 (caso aplicável);

Declarações de Não Divida SS e AT;

Registo criminal;

Memória descritiva do projeto (opcional):

Outros documentos que considerarem relevantes (opcional):
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