
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 unidade:

Localização:

Produto ou produtos transformados:

Marcas registadas existentes:

Capacidade produtiva da unidade:

Quantidades estimadas produzidas:

Selecione os critérios de produção que cumpre:

  Utilizam como matéria -prima predominante (superior a 50 %), produtos produzidos em explorações agrícolas situadas 
em Arcos de Valdevez.

   Possuem marca registada.

   Possuem algum tipo de certificação, quer da produção, quer do processo (DOP, IGP, DOC, MPB, Slow Food, qualidade,
ambiente, HACCP, etc.). 

   Utilizam métodos de transformação, conservação e maturação, assentes no conhecimento e receituário tradicional,
associados à gastronomia e saber fazer ancestral arcuense. 

   Utilizam método de transformação, embalamento e distribuição, marcadamente tradicionais.

   Produzirem produtos  genuínos  e  inovadores,  mas  claramente  ligados  às  tradições,  aos  saberes,  usos  e  costumes
arcuenses.
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Registo de Entrada:

Programa Valorização Produtos e Produtores Locais 
Transformação de Produtos Agrícolas

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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