Requerimento no âmbito do regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática
Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2022/A, de 30 de agosto

Identificação do requerente (pessoa singular ou coletiva):
Nome: ____________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
Contacto de e-mail: _________________________
Contacto telefónico: _________________________
N.º de Identificação Civil (aplicável a pessoa singular): _______________________________
N.º de Identificação Fiscal (aplicável a pessoa singular): ______________________________
N.º de Registo Comercial (aplicável a pessoa coletiva): _______________________________

Tipologia de bens a ressarcir:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Documentos instrutórios (assinale abaixo os documentos entregues):

 Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal (aplicável a pessoa singular);
 Fotocópia da certidão de registo comercial ou código de acesso à certidão permanente (aplicável
a pessoa coletiva);

 Fotocópia do cartão de cidadão ou de documento de identificação equivalente, sem prejuízo do
disposto no artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, dos representantes da sociedade com
poderes para obrigar (aplicável a pessoa coletiva);

 Documento único automóvel ou certificado de matrícula, se aplicável;
 Caderneta predial ou certidão permanente do registo predial da propriedade danificada, ou outros
documentos comprovativos da titularidade da mesma, se aplicável;



Faturas comprovativas da aquisição dos bens a ressarcir, se estes ainda estiverem dentro do
respetivo período de garantia;



Registo fotográfico dos bens danificados, preferencialmente acompanhados de outros registos
fotográficos onde o bem a ressarcir se encontre em perfeito estado de conservação e em momento
anterior à ocorrência do fenómeno meteorológico extremo que estiver em causa;



Relação e descrição dos bens a ressarcir, especificando, de entre algumas categorias de uso
comum como sejam, grandes eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos, aparelhos de som e
imagem, material de informática, equipamento de aquecimento e ventilação, mobiliário ou outros de
natureza similar;
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 Declaração sob compromisso de honra, da veracidade de todas as informações prestadas pelo
requerente;

 Orçamentos1, que contenham, de forma discriminada, o valor do bem a ressarcir e objeto do apoio
a conceder;

 Comprovativo de número de identificação bancária (NIB) para o qual será efetuado o pagamento
do apoio, por transferência bancária, através da RAA;

 Outros documentos. Indique quais: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
1

Devem ser apresentados, pelo menos, três orçamentos pedidos e apresentados por entidades diferentes, isto é, que não sejam
detentoras do mesmo número de identificação de pessoa coletiva, nem sejam entidades participadas ou participantes do capital social
umas das outras, nos termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Data do requerimento: _________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________
Autorizo que a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas proceda ao
tratamento dos meus dados pessoais para a finalidade aqui referida e de acordo com a
sua política de privacidade e proteção de dados que tomei conhecimento.

A PREENCHER PELO SERVIÇO QUE RECECIONOU O REQUERIMENTO
Identificação do Serviço: ____________________________________________________________
Rececionei o presente requerimento e comprovei a identidade do titular dos dados através do respetivo
documento de identificação, conforme disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.
(O funcionário)

_____________________________________________
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