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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
CANDIDATURA LOTE DE TERRENO NA ZONA 

INDUSTRIAL - REQUERIMENTO  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ B.I./C.C.: _________________________ válido até: _____/_____/_______ Emissão:  ______________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________________________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  _________________________________________________  

Telefone: _____________________ E-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. se digne ceder-lhe um lote na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, para instalação de indústria/comércio 

caracterizada no presente formulário. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE CANDIDATA 

Nome da Empresa*/ Nome Individual:  ___________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________  

Gerência: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Atividade atual: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A unidade atual insere-se na malha urbana do Município de Vila Nova de Poiares?  __________________________________________________________________ 

Localização: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

Identificação do Polo Industrial onde pretende implementar a atividade Industrial/Comercial (Polo I ou Polo II)? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Setor da atividade da unidade a implantar (industria, comércio, etc.): ____________________________________________________________________________ 

Nº de postos de trabalho a criar? _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em que fase se encontra o projeto? _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Qual a área total pretendida para a implementação do projeto (especificar a área necessária para a construção e a área para 

parqueamento)? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 



 
2/2 

Mod. GAE 01 - 2018 

 

*Condições da Unidade Atual 

Existe complementaridade com outra unidade industrial/comercial? ___________________________________________________________________________ 

A ativação da nova unidade pressupõe a desativação imediata da unidade atual?  Se sim, quais as vantagens dessa situação? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR  

O interessado na aquisição de lotes deverá remeter os seguintes elementos, a saber: 

 Cópia da certidão permanente de constituição da Sociedade e seu respetivo registo; 

 Breve historial da Empresa Candidata ou Pessoa em Nome Individual (curriculum); 

 Confirmação da Sede Fiscal no Concelho de Vila Nova de Poiares. 

 Cópia da última Declaração de IRC; 

 Comprovativo de regularização face à Segurança Social e Finanças; 

 Cópia dos documentos de identificação/NIF (BI ou CC). 

 Memória descritiva com as seguintes informações: - menção à atividade que pretendem desenvolver; - justificação 

para a concretização do projeto; - Identificação dos resíduos produzidos ( sólidos, líquidos e gasosos) e tratamento 

preconizado - indicação do CAE; - indicação da área de construção/implantação pretendida; - faseamento da 

construção (se necessário); nº de postos de trabalho em laboração de arranque e em pleno (com preferência por 

trabalhadores do Concelho) e inclusão de um Plano de Investimentos com a calendarização/prazo para a 

realização de obras/construções (início e fim) que pretendam efetuar e previsão de abertura da atividade no local. 

 Outros elementos que considerem relevantes (fotografias, esboço do projeto (caso disponham à data), etc.) 

 

A informação poderá ser remetida por correio ou através de e-mail dirigido ao Presidente da Câmara Municipal (geral@cm-

vilanovadepoiares.pt) 

Nota: mediante a área requerida, fica à consideração superior a localização do lote a ceder.  

 

O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Pede deferimento, 

 

_______________________________, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

 

O/A requerente, 
 

__________________________________________________________________________ 

 

As informações foram atualizadas pelo GAE do Município a 29/01/2018. 


