
CANDIDATURA AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Nome:

N.º Identificação Civil: NIF:

Data de Nascimento: ______/_______/__________

Morada:

Código Postal: ___________ - __________ Freguesia:

Telemóvel: Outro Contacto:

E-mail: 

Estudante Residente Trabalhador(a)

DESIGNAÇÃO DO PROJETO (Sugerimos que seja curto, apelativo e de fácil compreensão)

ÁREA DE INTERVENÇÃO

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

RECURSOS NECESSÁRIOS

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA (Descreva da forma mais completa possível a sua proposta)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA CANDIDATA

RELAÇÃO COM O CONCELHO (Coloque x na na resposta que mais se adequa)

CANDIDATURA

*Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e de e-mail acima referenciados para o envio de

informações e notificações relativamente a este processo.



ORÇAMENTO(S) (Descrição da despesa. Pode anexar o(s) orçamento(s))

CUSTO GLOBAL PREVISTO (€)

LISTAGEM DE ANEXOS À CANDIDATURA (Enumerar os anexos)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

O Município de Monchique assume o compromisso de proceder ao tratamento lícito dos dados aqui

recolhidos, tendo por base todas as diretrizes legais previstas no RGPD, aplicáveis ao processo de

candidatura em questão. Declaro autorizar o Município de Monchique a proceder ao tratamento dos dados

constantes neste documento, tendo os mesmos sido apresentados voluntariamente no âmbito da

candidatura ao Orçamento Participativo 2023.

O autorizante goza, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso, retificação, apagamento

(esquecimento), transferência, e/ou qualquer outro mencionado em legislação europeia ou nacional.

Mais se informa que os dados serão conservados até ao final das ações inerentes às análises das

candidaturas ao Orçamento Participativo 2023.

Data: ___/___/____

Declaro sob compromisso de honra, que as informações que constam neste documento são

verdadeiras.

DECLARAÇÃO DE TOMADA DE CONHECIMENTO

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

Assinatura: _____________________________________________________________________

Declaro que tomei conhecimento das Normas de Funcionamentos do Orçamento Participativo 2023 -

1.ª edição, e aceito as condições apresentadas conforme as mesmas.

▪ As candidaturas devem ser enviadas para o endereço de correio eletrónico: orcamentoparticipativo@cm-

monchique.pt

▪ A candidatura é apresentada em nome individual

▪ Podem participar no Orçamento Participativo 2023 pessoas com idade igual e superior a 16 anos,

estudantes, residentes ou trabalhadores em Monchique

▪ Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório
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