
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Nome:

Morada/sede em:

Freguesia:

Código Postal - , Concelho de

E-mail: ,  Telefone

Contribuinte nº Representante legal:

De acordo com o Programa de valorização dos produtos Locais e Produtores Locais, vem apresentar candidatura para a

seguinte exploração:

Localização:

Área de exploração: m2. 

Produto ou produtos produzidos:

Quantidades estimadas produzidas:

Variedades vegetais ou raças utilizadas:

Selecione os critérios de produção que cumpre:

  Pratica uma agricultura cumpridora das Boas Práticas Agrícolas e das Boas Condições Agrícolas e Ambientais.

   No caso de explorações pecuárias, privilegia o sistema semi -intensivo ao ar livre e o sistema extensivo, respeitando
sempre as normas do bem -estar animal.

   A exploração está enquadrada em alguma das DOP’s circunscritas à região, tais como: Carne Barrosa, Carne Cachena da
Peneda, Cabrito das Terras Altas do Minho e Mel das Terras Altas do Minho.

   A exploração está enquadrada em regimes de produção de qualidade, como: Proteção Integrada, Produção Integrada e
Modo de Produção Biológico. 

   As variedades vegetais utilizadas na exploração são locais ou regionais. 

   As raças existentes na exploração estão reconhecidas como raças autóctones. 
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Registo de Entrada:

Programa Valorização Produtos e Produtores Locais 
 Produção Primária

A. Identificação do Requerente

B. Pretensão



Pelo que anexa os seguintes elementos de acordo com o referido Programa:

  Cópia do início da atividade;

  Cópia da Certidão do Registo Comercial;

   Documentos comprovativos de licenciamento;

   Documentos comprovativos das certificações, se aplicável;

  Declaração de não dívida à Segurança Social;

   Declaração de não dívida à Administração Fiscal;

   Comprovativo de morada;

   Documentos comprovativos dos critérios selecionados.

Nota: A Câmara Municipal reserva-se no direito de solicitar os elementos complementares que tiver por convenientes para efeitos de
admissão e de apreciação do pedido, devendo os mesmos ser fornecidos no prazo de 10 dias.

Pede deferimento,                                                                                                             O Requerente,

Aos de de Assinatura
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D. Assinatura

De ac ordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU ) N .º 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Munic ípio de Arcos de Valdevez, informa que a finalidade dos dados pessoais
recolhidos é a referida no presente requerimento e que os dados serão armazenados pelo prazo legalmente definido.
Mais informa que pode exercer os seus direitos prev istos no RGPD, nomeadamente:
• solici tar o acesso, retific ação, apagamento, limi tação do tratamento, por tabilidade e opos ição, sem comprometer a lici tude do tratamento efe tuado bem como a ser informado em caso de

v iolações de segurança;
• apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram v iolados.
Estes direitos podem ser exercidos através do email: rgpd@cmav.pt. Para mais informações, deve consultar www.cmav.pt/p/rgpd.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)

C. Elementos a Anexar
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