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

Morada / sede

Telefone E-mailTelemóvel

Número BDAA (facultativo)NIF/NIPC

Localidade

Contacto preferencial / cargo

Atribuição de apoio financeiro no âmbito do 
Fundo de Emergência Social de Lisboa 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
e Outras Entidades sem Fins Lucrativos

-Código Postal

Personalidade jurídica: Instituição particular de solidariedade social

Entidade equiparada a instituição particular de solidariedade social

Outra Entidade sem Fins Lucrativos

Página da internet

Identificação do pedido de apoio

Área geográfica da intervenção: Concelho de Lisboa

Outro

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

Se sim, identifique: Nome do equipamento

Morada do equipamento

Área(s) de Intervenção Social:

Valência(s)

Telefone

Objeto e finalidade do pedido

Quantificação do apoio solicitado (em €) por extenso

Freguesia

Freguesia

E-mail

Redução de fundos e receitas igual ou superior a 20%                                                    Justifique

Fundamentação do pedido de apoio

Sim Não
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Aumento excecional de procura de serviços igual ou superior a 20%                                                  JustifiqueSim Não

Identificação de outros apoios

Beneficia de outros apoios da CML                                                     Identifique-osRAAML Outro

Sim Não
Beneficia de apoios de outras entidades públicas ou privadas para o mesmo objeto e finalidade no presente ano  
                                         Quais

Sim Não
Requereu apoios de outras entidades públicas ou privadas para o mesmo objeto e finalidade no presente ano  
                                         Quais

Sim Não
Obras, não estruturantes, urgentes e inadiáveis em equipamento social localizado no Concelho de Lisboa, designadamente 
decorrentes de imposição legal                                            Justifique
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Os dados recolhidos destinam-se, exclusivamente, à instrução da candidatura ao fundo de emergência social de Lisboa, sendo a 
Câmara Municipal de Lisboa a entidade responsável pelo seu tratamento. O(s) representante(s) legal(ais) da instituição requerente 
declara(m), sob compromisso de honra, que os mesmos são atuais e correspondem à verdade, e autorizam a CML 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. 
É garantida a confidencialidade no tratamento de dados e este terá lugar em conformidade com a legislação aplicável, sendo 
assegurados todos os direitos aos seus titulares, incluindo o de acesso, retificação e eliminação.

Nota:  
O presente requerimento deverá ser remetido por correio registado, com aviso de receção, ao Departamento para os 
Direitos Sociais, sito no Campo Grande n.º 25, 7.º A, 1749-099 Lisboa

Lisboa,

(assinatura do representante legal)

Cargo social

(assinatura do representante legal)

(assinatura do representante legal)

Cargo social

Cargo social

Fotocópia do cartão de identificação fiscal da entidade

Documentos em anexo

Certidões comprovativas da regularização de contribuições e impostos à segurança social e ao estado, respetivamente

Plano de atividades e orçamento do ano a que se candidatam devidamente aprovados

Fotocópia da ata referente à eleição dos orgãos sociais em exercício

Fotocópia dos estatutos

Fotocópia do documento de identificação civil e fiscal do(s) respetivo(s) representante(s) legal(ais) 

Fotocópia do documento de reconhecimento ou equiparação a instituição particular de solidariedade social, bem como do 

Relatório e contas do ano anterior devidamente aprovados

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

Demonstração de resultados do período já decorrido no ano de candidatura, quando superior a 6 meses

Declaração, sob compromisso de honra, em como no presente ano não beneficia e/ou não requereu apoio extraordinário de

Quando o pedido se destine à realização de obras, documentos onde conste a respectiva memória descritiva e justificativa, 

respetivo registo definitivo, quando aplicável

outras entidades públicas ou privadas para o mesmo objecto e finalidade

orçamento discriminativo (com preços unitários) e cronograma de execução
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