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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 ______/______/____________ 
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*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 solicitada poderá ser remetida por correio ou através de e-mail dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 

(geral@cm-vilanovadepoiares.pt) 

Autorizo, pelo presente, a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, pelo Município de Vila Nova de Poiares, pessoa 

coletiva 505371600, por trabalhadores e colaboradores abrangidos por deveres de sigilo profissional, tendo por finalidade o 

atendimento prestado pelo GAE no âmbito do presente formulário. 

Tomei conhecimento que a falta de consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais irá implicar a falta de 

comunicação da parte dos serviços do GAE para com a resposta às informações/questões sobre o presente formulário. 

ESTE TERMO DE CONSENTIMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO REGULAMENTO DA PROTECÇÃO DE 

DADOS – REGULAMENTO EU 2016/679 DO PARLAMENTO E DO CONSELHO, DE 27 DE ABRIL DE 2016, CONSTITUINDO UMA 

MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, LIVRE, ESPECÍFICA, INFORMADA E EXPLÍCITA, PELA QUAL EU, ENQUANTO TITULAR DOS 

DADOS, ACEITO, MEDIANTE DECLARAÇÃO, QUE OS MEUS DADOS PESSOAIS, QUE ME DIZEM RESPEITO, SEJAM OBJETO DE 

TRATAMENTO NOS MOLDES LEGALMENTE ADMISSÍVEIS.Mais declaro, ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que 

me assistem relativamente aos meus dados pessoais constantes do presente formulário: a) Retirar o meu consentimento 

relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais; b) Opor-me à continuação do tratamento dos meus dados 

pessoais; c) Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a respetiva 

retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”; d) Apresentar queixa à CNPD, e) Ser informado(a), 

a pedido, sobre as finalidades do tratamento, as categorias de dados envolvidos, a identidade dos destinatários a quem tenham 

sido divulgados e o período de conservação dos meus dados pessoais; f) O direito de consulta, acesso, retificação, atualização 

ou eliminação dos meus dados pessoais disponibilizados no âmbito do presente formulário. 

Os presentes dados poderão ser armazenados durante o período de tempo de um ano.  
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Declaro ainda que presto o meu consentimento ao Município de Vila Nova de Poiares para os serviços deste contactarem-me 

telefonicamente ou por sms para o contacto que disponibilizei, por correio eletrónico identificado na minha candidatura ou por 

expedição de correspondência postal para a morada identificada. 

 

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 09/07/2019.. 

 


