
CAMPANHA “TRADICIONAL É NO COMÉRCIO LOCAL” - 2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

1. Nome do Estabelecimento    

2. Nome Fiscal do  
Estabelecimento   

  

3. Número de Identificação  
Fiscal do Estabelecimento   

  

4. Morada do Estabelecimento  
  

  

5. CAE    

6. Número de telemóvel do 
responsável pelo 
estabelecimento  

  

7. Email    

8. IBAN do Estabelecimento   
(anexar o comprovativo)  

  

  
Assinalar com uma cruz:  

Declaro sob compromisso de honra que todos os dados fornecidos são verdadeiros e que li e 
aceito as normas da campanha “Tradicional É no Comércio Local” - 2022 da Câmara Municipal 
de Ovar; 
Consinto e autorizo o tratamento de dados pessoais, incluindo a divulgação dos dados referentes 
à atividade comercial que desenvolvo, no site da Câmara Municipal de Ovar. 
(A Câmara Municipal de Ovar garante a estrita confidencialidade no tratamento destes dados. A informação 
disponibilizada não será partilhada com terceiros e apenas será utilizada para os fins diretamente relacionados com 
a campanha “Tradicional É no Comércio Local”. O registo e tratamento de dados é efetuado no respeito pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e demais legislação aplicável.) 
 

Documentação a anexar a esta ficha de inscrição: 
  Comprovativo do IBAN; 
  No caso de entidades comerciais legalmente constituídas no ano de 2022 ou 2023 ou de 

trabalhador independente em regime simplificado de tributação com atividade iniciada em 
2022 ou 2023: Declaração de Início de Atividade 2022 ou 2023 + Declarações Periódicas do 
IVA referentes a 2022; 

  No caso de trabalhador independente em regime simplificado de tributação, com atividade 
iniciada até 31 de dezembro de 2021: folha de rosto da Declaração de IRS e respetivo Anexo 
B entregue à Autoridade Tributária em 2022; 

  Para entidades constituídas até 31 de dezembro de 2021: Informação Empresarial 
Simplificada (IES) remetida à Autoridade Tributária em 2022, referente ao ano de 2021 
(apenas é necessário o envio/entrega da folha de rosto e do Anexo A Q03 e Q04 ou Anexo 
I Q05 e Q08); 

  
Data da entrega: ___ / _____/ de 20__        Entregue por: ______________________________  

 

A preencher pelos Serviços da Câmara Municipal de Ovar:   

            Data da receção: ___ / _____/ de 20__       Recebido por: ________________________________           

 


