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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Identificação da entidade requerente

Nome/Designação

Morada/sede

Telefone E-mailTelemóvel

N.º BDAA/Código Fornecedor

NIF/NIPC

Localidade

Contacto preferencial/cargo

-Código Postal

Natureza jurídica

[Com particular destaque para o seu enquadramento no que concerne às reais necessidades da comunidade, identificadas ao nível local 
ou municipal enquanto atividade de intervenção continuada nas áreas que resultam do exercício dos fins estatutários da Entidade. 
Destacar os Programas, Projetos dirigidos aos jovens, mulheres, séniores e pessoas com deficiência]

Instituição particular de solidariedade social

Outra Entidade sem Fins Lucrativos

Página da internet

Breve descrição da entidade e da atividade social desenvolvida

Área geográfica da intervenção:

Parte ou a totalidade do Concelho de Lisboa

Freguesia. Qual?

Outro

A entidade requerente é gestora de equipamento(s) social(ais)

Se sim, identifique:

(Parecer da JF respetiva - Facultativo)

Nome do equipamento

Morada do equipamento

Valência(s)

Freguesia

Freguesia

Atribuição de apoio financeiro 
no âmbito do PROGRAMA MUNICIPAL LISBOA PROTEGE 

 Fundo de Emergência Social de Lisboa 
Regime Extraordinário de Apoio no âmbito da Pandemia de Covid-19 

Vertente de Apoio ao Movimento Associativo Popular - Social 

Sim Não
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Especificar termos, condições e cronologia física/financeira do plano de ação

Caracterização das finalidades do apoio e plano de ação

por extenso
Quantificação do apoio financeiro solicitado (em €)

Fundamentação do pedido de apoio

Indicar e demonstrar a necessidade que fundamenta o pedido, bem como a incapacidade para fazer face aos respetivos encargos

Para manutenção ou reforço dos recursos humanos (anexar lista de recursos humanos afetos à atividade da entidades - Número de 
trabalhadores/as e regime de contratação)

Para aquisição de bens ou serviços essenciais ao desenvolvimento da atividade da associação incluindo as que se realizarem no 
âmbito da adoção das medidas de segurança sanitária considerando o atual contexto de Pandemia

Para pagamento de rendas, luz, água, gás, seguros

Identificação de outros apoios que é beneficiário

Beneficia de outros apoios da CML                           

Beneficia de apoios de outras entidades públicas ou privadas para o mesmo objeto e finalidade: 

Entidades e valores

Requereu apoios de outras entidades públicas ou privadas para o mesmo objeto e finalidade: 

Objeto do apoio, valor e ano a que se refere

Entidade, objeto do apoio, valor e ano a que se refere

RAAML FES - IPSS

Outros. Quais? 

Outros. Quais? 

Valor

Quais

Quais

Valor ValorBIP_ZIP

Sim Não

Sim Não
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A documentação oficial, cuja existência decorre da lei, deve encontrar-se aprovada pelos respetivos órgãos sociais, ser 
apresentada com rubrica ou assinatura dos representantes legais da entidade e conter, nos casos em que tal seja aplicável, 
certificação por TOC ou ROC.

Fotocópia do cartão de identificação fiscal da entidade.

Plano de Atividades e Orçamento para 2021;

Relatório com orçamento de 2021 executado até à data;

Outros elementos que a entidade requerente considere indispensáveis para prova do seu estado de necessidade 

Sempre que possível, uma declaração da Junta de Freguesia da sua zona de intervenção, atestando o interesse da sua atividade no 
território, exceto se sua entidade desenvolver atividade na área de todo o município.

Faturas/recibos ou faturas com comprovativo de pagamento (cópias) de todas  as despesas  já realizadas.

Relatório e Contas do exercício de 2020, a 31 dezembro 2020;

Documentos em anexo

Certidões comprovativas da regularização de contribuições e impostos à Segurança Social e ao Estado, respetivamente.

Relatório e Contas do exercício de 2020, a 31 dezembro 2020;

Faturas/recibos ou faturas com comprovativo de pagamento (cópias) de todas as despesas já realizadas.

Fotocópia da ata referente à eleição dos orgãos sociais em exercício.

Fotocópia dos estatutos.

Para demonstração da incapacidade para fazer face aos encargos que fundamentam o pedido deve ser junto:

1. No caso de despesas executadas no ano 2020:

2. No caso de despesas executadas ou a executar em 2021:
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Lisboa,

(assinatura do representante legal)

Cargo social

(assinatura do representante legal)

(assinatura do representante legal)

Cargo social

Cargo social

Assinatura do representante(s) legal(ais) que obrigam a Associação nos termos estatutários ou regulamentares.

Formulário a remeter, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos exigidos, ao Departamento para os Direitos 
Sociais, através do endereço eletrónico  dds@cm-lisboa.pt

O(s) representante(s) legal(ais) da entidade requerente declara(m), sob compromisso de honra, que os dados aqui referidos e nos 
documentos juntos são atuais e correspondem à verdade, e autorizam a C.M.L a proceder ao seu cruzamento com os constantes nas 
bases de dados de outras entidades públicas, designadamente com o Instituto da Segurança social, a fim de evitar a sobreposição de 
apoios para o mesmo fim e pelos mesmos fundamentos.  
  
O(s) representante(s) legal(ais) da entidade requerente toma(m) conhecimento de que, sendo as informações e documentos solicitados no 
presente formulário necessários à apreciação do pedido, a falta de prestação integral dos mesmos determina o não seguimento do 
procedimento nos termos do artigo 119.º, n.3 do Código de Procedimento Administrativo.

A informação sobre proteção de dados pessoais encontra-se anexa ao presente formulário e dele faz parte integrante.

file:///mailto:dds@cm-lisboa.pt


 
 

 

 

Atribuição de apoio financeiro 
no âmbito do PROGRAMA MUNICIPAL LISBOA PROTEGE 

 Fundo de Emergência Social de Lisboa 
Regime Extraordinário de Apoio no âmbito da Pandemia de Covid-19 

Vertente de Apoio ao Movimento Associativo Popular - Social 

 

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
(aplicável apenas a pessoas singulares) 
 

O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção de dados pessoais constantes do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação 
nacional aplicável. 

Os dados pessoais recolhidos neste formulário são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no artigo 
102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e ao previsto nas regras do Fundo de Emergência Social de 
Lisboa (FES) – Vertente de Apoio ao Movimento Associativo Popular (Regime Extraordinário de apoio no âmbito da 
pandemia de Covid-19), sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE LISBOA respeitará a 
legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 
 
Responsável pelo tratamento - MUNICÍPIO DE LISBOA, sito na Praça do Município, Paços do Concelho, 1149-049 
Lisboa, com o telefone 213 126 200 e o endereço eletrónico municipe@cm-lisboa.pt. 

Encarregado de Proteção de Dados – Contactos para o exercício dos direitos: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2.º 
piso, Bloco C, 1749-099 Lisboa. 

Finalidade do tratamento – A recolha e o tratamento dos dados pessoais correspondem ao exercício de funções de 
interesse público e limitar-se-ão ao estritamente necessário para garantir a prossecução das finalidades previstas nas 
regras do Fundo de Emergência Social de Lisboa (FES) – Vertente de IPSS e outras entidades sem fins lucrativos (Regime 
Extraordinário de apoio no âmbito da pandemia de Covid-19). 

Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos são os constantes neste formulário e referem-se, 
designadamente, à identificação e contactos dos representantes legais da entidade requerente. 

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA. 

Conservação dos dados pessoais – Os dados recolhidos são conservados pelo prazo estritamente necessário à decisão 
sobre o pedido e ao acompanhamento da execução da atividade apoiada, no caso de deferimento daquele, se outro não for 
aplicável por força de normativo legal referente à conservação de documentos na e da administração pública. 

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação sobre o(s) 
tratamento(s) dos seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até apagá-la. 

Além destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de Informação, Direito de Acesso, Direito de 
Retificação e Direito de Apagamento, os requerentes têm ainda Direito à Limitação de Finalidades, à Minimização dos 
Dados, à Portabilidade e à Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidos no respeito 
pelos normativos aplicáveis junto do Responsável pelo Tratamento, ou então objeto de exposição ao Encarregado de 
Proteção de Dados ou reclamação à Autoridade Nacional de Controlo, bem como eventuais violações podem ser 
fundamento de pedido de indemnização junto das instâncias jurisdicionais competentes. 

 

 Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

Primeiro e último nome  

Assinatura  Data             /            / 

 

 

mailto:municipe@cm-lisboa.pt
mailto:dpo@cm-lisboa.pt

	form1[0]: 
	#subform[0]: 
	LastName[0]: 
	FirstName[0]: 
	Initial[0]: 
	Initial[1]: 
	Initial[2]: 
	Initial[3]: 
	Initial[4]: 
	Initial[5]: 
	FirstName[1]: 
	Initial[6]: 
	Initial[7]: 
	Initial[8]: 
	Initial[9]: 
	Initial[10]: 
	CheckBox1[0]: Off
	CheckBox1[1]: Off
	Initial[11]: 
	CheckBox1[2]: Off
	CheckBox1[3]: Off
	CheckBox1[4]: Off
	Initial[12]: 
	Initial[13]: 
	Initial[14]: 
	Listasuspensa1[0]: []
	Listasuspensa1[1]: []
	Initial[15]: 
	#area[0]: 
	RadioButtonList[0]: Off


	#subform[1]: 
	Initial[16]: 
	Initial[17]: 
	Initial[18]: 
	Initial[19]: 
	CheckBox1[5]: Off
	CheckBox1[6]: Off
	CheckBox1[7]: Off
	Initial[20]: 
	Initial[21]: 
	Initial[22]: 
	CheckBox1[8]: Off
	CheckBox1[9]: Off
	Initial[23]: 
	CheckBox1[10]: Off
	Initial[24]: 
	CheckBox1[11]: Off
	Initial[25]: 
	Initial[26]: 
	Initial[27]: 
	Initial[28]: 
	Initial[29]: 
	CheckBox1[12]: Off
	#area[1]: 
	RadioButtonList[1]: Off

	#area[2]: 
	RadioButtonList[2]: Off


	#subform[2]: 
	#subform[3]: 
	CheckBox1[13]: Off
	CheckBox1[14]: Off
	CheckBox1[15]: Off
	CheckBox1[16]: Off
	CheckBox1[17]: Off
	CheckBox1[18]: Off
	CheckBox1[19]: Off
	CheckBox1[20]: Off
	CheckBox1[21]: Off
	CheckBox1[22]: Off
	CheckBox1[23]: Off
	CheckBox1[24]: Off
	Initial[30]: 
	Initial[31]: 
	Initial[32]: 
	Initial[33]: 
	Initial[34]: 


	#subform[4]: 
	DateTimeField1[0]: 
	Initial[35]: 
	Initial[36]: 
	Initial[37]: 




