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Anexo I  

 Ficha de Candidatura 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________ 

Freguesia: ____________________________________________________________ 

BI/CC/NIPC: ___________________________ Contribuinte n.º __________________ 

Endereço eletrónico: _____________________________ 

Contacto telefónico: _____________________________ 

Profissão: _____________________________________ 

Morada do emprego (se aplicável): _________________________________________ 

 

Vem pelo presente apresentar a sua candidatura à atribuição de Horta Urbana na 

Rede de Parques Hortícolas de Alvalade, segundo a seguinte ordem de preferência1: 

 

LNEC                                

Bairro da Boa Esperança  

Afonso Lopes Vieira            

 

Em anexo, segue (assinalar com x): 

Declaração de aceitação das Normas de acesso e utilização das Hortas Urbanas 

Declaração de que não se encontra nas situações previstas nos Pontos 4.2 e 4.3 do 

Anúncio 

                                                           

1 Indicar de 1 a 3, sendo que 1 corresponde à primeira opção e 3 à última, não sendo obrigatória a 

candidatura a todos os Parques Hortícolas (caso em que a quadrícula deve ser deixada em branco). 
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Documento comprovativo de situação de desempregado/desemprego de longa duração 

Documento comprovativo de inatividade 

Documento comprovativo da condição de aposentado/reformado 

Documento comprovativo de residência 

Documento comprovativo da morada do emprego 

Documento comprovativo de inscrição em estabelecimento de ensino 

Declaração de IRS de todos os membros do agregado familiar 

Documento comprovativo de encargos mensais com casa de habitação e serviços 

essenciais (ex. água, eletricidade ou gás) 

Documentos comprovativos de encargos mensais com saúde 

Documentos comprovativos de encargos mensais com equipamentos sociais 

 Declaração, sob compromisso de honra, relativa ao número de beneficiários a afetar à 

atividade de agricultura urbana 

 Documento comprovativo do lugar da sede 

 

 

Declaração sob compromisso de honra:  

O (A) signatário (a) declara, sob compromisso de honra e para os devidos efeitos, não 

ser titular de qualquer talhão de cultivo na área territorial do município de Lisboa, seja 

em terreno de natureza municipal ou privada, nem integrar qualquer agregado familiar 

em que algum membro o seja, considerado este através do critério da residência 

comum. 

 

Mais declara, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do conteúdo das “Normas 

de acesso e utilização das Hortas Urbanas”, sob compromisso de honra, que se obriga 

a utilizar o talhão de cultivo na Rede de Parques Hortícolas de Alvalade que lhe venha 

a ser atribuído em conformidade com o conteúdo do mencionado documento, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

 

Lisboa, __ de março de 2017. 

 

 

___________________________________________________ 
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