
DECLARAÇÃO DE HONRA 
Linha de Apoio 3 

(Candidatura para os efeitos previstos nos termos 22.3.) 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) do BI / CC 
n.º __________________, residente em _____________________________________, 
Contribuinte nº ______________________, no exercício do cargo de _________________, para 
efeitos de apresentação da candidatura da minha empresa aos apoios previstos no Fundo de 
Solidariedade com a Cultura, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Audiogest

– Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, a GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas
e a Gedipe – Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores
Cinematográficos e Audiovisuais, declaro sob compromisso de honra:

(a) Serem integralmente verdade todas as declarações por mim prestadas no formulário de
candidatura e de todos os elementos de prova que o acompanham;

(b) Que assumo o compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanentes até
31 de dezembro de 2020, face ao comprovado número desses postos a 20 de fevereiro
de 2020 e não ter promovido nem vir a promover, nesse período, processos de
despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos nos
artigos 359.º e 367.º do Código de Trabalho, independentemente de estar ou vir a estar
sujeito ao regime de lay-off, previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, ou
a outros regimes análogos;

(c) Que a atividade comercial da empresa depende economicamente, em mais de 50%, de
rendimentos provenientes de atividades relacionadas com espetáculos musicais;

a. Atividade específica desenvolvida ___________________________________

(d) Ter sofrido uma redução dos rendimentos médios mensais obtidos a partir de março de
2020, inclusive, superior a 50% da média mensal dos rendimentos obtidos no ano de
2019, devido às consequências da situação de pandemia, nomeadamente o
cancelamento de eventos e o encerramento de entidades culturais;

(e) Que possuo os poderes necessário para proceder à candidatura e à assinatura desta
declaração, nos termos legais em vigor

Junto o documento comprovativo de habilitação (e.g. registo comercial ou semelhante) 

Lisboa, ___ de ________ de ____

O/A Empresário/a /Gerente 

_____________________ 
(Assinatura) 
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