
FORMULÁRIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2022 – JUNTA DE FREGUESIA DE LOURES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO / REPRESENTANTE DA CANDIDATURA

Nome completo: _

Data de Nascimento: _

Pro�fissão: _

BI / CC: _

NIPC / NIF: _

Telefone / Telemóvel: _

Correio Eletrónico: _

Morada: _

Código Postal: _

(A preencher apenas por en�dades e organismos legalmente cons�tuídos) 

Associação /Empresa /Outra organização (indicar).

Nome da En�dade: _

Morada da Sede: _

Código Postal: _

Telefone / Telemóvel: _

Correio Eletrónico: _

NIPC: _

PROPOSTA CANDIDATA 

Designação do Projeto: 



Área(s) de intervenção (indicar) 

1. Ação Social _

2. Cultura _

3. Desporto e equipamentos de recreio _

4. Educação e Juventude _

5. Espaço Público e Espaços Verdes _

6. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Mobilidade _

7. Modernização Administra�va e Cidadania _

8. Proteção Ambiental, Energia e Sustentabilidade _

9. Bem-Estar Animal e Saúde Pública _

DESCRIÇÃO DO PROJETO (INCLUI METODOLOGIA DO PROJETO E NECESSIDADES ENVOLVIDAS) 

Obje�vo / Metas Propostas:

Duração prevista de implementação: 

Duração prevista da a�vidade: _

Localização: _

População Alvo: _

Valor / Orçamento da proposta:



DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

De acordo com o seu direito à informação no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD) damos conhecimento de que: os dados recolhidos se des�nam exclusivamente à 
gestão, divulgação e processamento pelos serviços da Junta de Freguesia de Loures para a inicia�va 
em causa, o “Orçamento Par�cipa�vo da Junta de Freguesia de Loures 2022", e não serão cedidos 
a outras en�dades; os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período 
legalmente obrigatório, respeitando a sua conservação, as garan�as de sigilo e con�fidencialidade 
preconizadas pelo RGPD; os �tulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite 
e solicitar por escrito a sua atualização e ou eliminação.

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu 
consen�mento de forma livre, especí�fica e informada, para a recolha e tratamento dos dados 
pessoais, e assumo total responsabilidade pelas informações declaradas no presente formulário.

Loures,

_____________________________________________________________________________

Documentos em anexo * documentos de apresentação obrigatória Fotocópia do BI / CC _ NIF_

*Orçamento / Fotografia  / Outros documentos. Quais?

*ANEXO I - Declaração sob compromisso de honra de não dívida às Finanças e Segurança Social
(Para associações/empresas/outros organismos sem fin  lucra�vos) _

*Fotocópia da escritura pública de cons�tuição _

*Fotocópia da ata referente à eleição dos corpos sociais _

*Cópia da Cer�dão Permanente do Registo de Empresa/ Código de acesso à Cer�dão _
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