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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

 

 

NOME _________________________________________________________________________ 

MORADA ______________________________________________________________________ 

LOCALIDADE _____________________________ CÓDIGO POSTAL ______/_____  

FREGUESIA __________________________ TELEFONE ___________________  

E-MAIL_______________________________________________  

B.I/ CARTÃO DE CIDADÃO N.º ____________________ VALIDADE ______/_____/_________ 

ESTADO CIVIL ____________________________  

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: _________________________________ 

IB (IFAP): _________________________________ 

IBAN: _________________________________________________________________________ 

 

Vem requerer a V. Exa. a atribuição de apoio, nos termos do Regulamento de Apoio à 

Iniciativa Empresarial e Económica nas Áreas Agrícola e Pecuária do Município de 

Mogadouro, e para o efeito anexa os seguintes documentos:  

 

▪ Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do beneficiário (no caso de pessoas  

▪ singulares); 

▪ Certidão Permanente do registo comercial ou código de acesso (no caso de pessoas coletivas); 

▪ Declaração de Início de Atividade; 

▪ IB — Documento de Identificação do Beneficiário junto do IFAP (Instituto de Financiamento  

▪ da Agricultura e Pescas); 

▪ IE — Parcelário — Documento de Identificação de Parcelas do IFAP; 

▪ Documentos ortofotográficos das parcelas (P3); 

▪ Faturas / Recibos e Comprovativos de Liquidação das despesas suportadas (as mesmas 

deverão impreterivelmente evidenciar a que parcela/polígono correspondem no caso dos 

apoios  

às novas plantações); 

▪ Certidões comprovativas da situação regularizada perante a Autoridade Tributária e 

Segurança Social respetivamente, à data; 

▪ Licenciamento Pecuário — REAP (apoio à sanidade animal); 

▪ Declaração de Existências do efetivo animal à data; 

▪ Número de identificação bancária [NIB] do titular da candidatura; 

▪ Declaração de compromisso de honra do titular da candidatura, declarando que se 

compromete a manter as atividades afetas aos apoios durante um período de, pelo menos, 5 

anos. 

 



 

                                          Regulamento de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas 

Áreas Agrícola e Pecuária do Município de Mogadouro 

________________________________________________________________________________ 

 

Página 2 de 4 

 

Descrição sumária das operações objeto do presente requerimento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

Pede deferimento,                                                                  O requerente  

 

_____/_____/_______                                          _______________________________________  
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DECLARAÇÃO: 

 

Eu, _________________________________________________________________, declaro que 

tomei conhecimento do Regulamento de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas Áreas 

Agrícola e Pecuária do Município de Mogadouro e que as informações constantes no formulário de 

candidatura por mim apresentado são verdadeiras.  

 

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Regulamento de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas 

Áreas Agrícola e Pecuária do Município de Mogadouro 

________________________________________________________________________________ 

 

Página 4 de 4 

 

PROTEÇÃO DE DADOS:  

 

Em cumprimento do disposto no Artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de dados 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, 

informa-se V. Exa que os dados ora recolhidos têm como finalidade a candidatura a apoio nos 

termos do Regulamento de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas Áreas Agrícola e 

Pecuária do Município de Mogadouro.  

O fundamento jurídico para o tratamento dos dados ora recolhido assenta no consentimento 

prestado.  

Mais se informa, no estrito cumprimento do citado normativo que:  

1. Os dados agora fornecidos serão tratados apenas pelo período necessário à correta avaliação da 

candidatura.  

2. Pode V. Exas, a qualquer momento, solicitar acesso aos dados fornecidos através do presente 

formulário e solicitar a sua retificação o seu apagamento ou limitação de tratamento.  

3. Assiste-lhe ainda o direito de se opor ao tratamento dos dados ora fornecidos e solicitar a 

portabilidade dos dados.  

4. Os dados agora fornecidos serão tratados exclusivamente pelo município, à exceção do nome será 

publicado através de edital aquando da publicação dos resultados.  

5. Poderá retirar o consentimento aqui prestado, a qualquer altura, sem que tal comprometa o 

tratamento dos dados efetuados ao abrigo do consentimento anteriormente prestado.  

 

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que, pelo presente documento, presto o meu consentimento 

em nome próprio sem prejuízo do direito de o revogar livremente, ao tratamento dos seus dados 

pessoais fornecidos neste formulário, para os identificados fins.  

 

Data: ____/____/____ 

 

O Declarante _______________________________________________ 

 

 


