
Ficha de Candidatura Hortas d’Águeda

No âmbito do projeto  “Agricultura – Semente de Sustentabilidade”  a Câmara Municipal de Águeda

disponibiliza 22 talhões junto à Biblioteca Manuel Alegre e 15 talhões em Vale Domingos com cerca de 40m²,

a pessoas que não têm acesso a terreno de cultivo e que pretendem ter uma horta.

LOCALIZAÇÃO

Em que localização pretende obter o talhão?

Biblioteca Municipal Manuel Alegre Vale Domingos

DADOS PESSOAIS

Nome

Estado Civil

N.º de Contribuinte     N.º Cartão de Cidadão

Data de Validade Naturalidade

Morada

Código Postal Freguesia

Telefone Telemóvel

E-mail

Profissão

Escolaridade

ATIVIDADE OCUPACIONAL

Profissão

Situação atual:

Trabalhador por conta de outrem Reformado (a) / Pensionista

Desempregado (a)

Outro

Inscrito no Centro de Emprego? Sim Não

Beneficiário (a) do Rendimento Social de Inserção? Sim Não

Imp-11-98_A01 Tipo de Documento: Público Pág. 1 / 2

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197

e-mail presidente@cm-agueda.pt –  www.cm-agueda.pt 
NIF 501090436



MOTIVAÇÃO

Tem experiência de trabalho na agricultura? Sim Não Desde quando?

Indique-nos as razões pelas quais está interessado em ter uma horta:

Declaro sob compromisso de honra e para os devidos efeitos legais que:

� Reúno as condições referidas nas normas de acesso e utilização das hortas urbanas. 

� Que não possuo terreno próprio para cultivo.

� Todos os elementos e informações constantes no presente requerimento são corretos e

atuais e autorizo a Câmara Municipal de Águeda a proceder à sua utilização adequada.

Tomei conhecimento que:

� Os documentos comprovativos da situação evocada podem ser solicitados para verificação.

� Em caso  de  dúvida,  podem ser  realizadas  ações  de  verificação,  comprometendo-me a

colaborar e, caso não o faça, terei de restituir todos os benefícios recebidos indevidamente e

perderei  qualquer  direito,  presente  ou  futuro,  a  usufruir  de  quaisquer  regalias

disponibilizadas pelo município aos munícipes.

� A atribuição da horta é gratuita e a título precário.

Águeda, _____ de ____________________ de 2019

O Declarante,

________________________________________
(Assinatura conforme CC)

Nota:

Código Penal 256º, n.º 1: “Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou obter para si ou para outra pessoa
benefício ilegítimo: a) fabricar documento falso, falsificar ou alterar documento, ou abusar da assinatura de outra pessoa para elaborar
documento falso; b) fizer constar, falsamente de documento facto juridicamente relevante; ou c) usar documento a que se referem as
alíneas anteriores, fabricado ou falsificado por outra pessoa; é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.
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