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VIZELA REABILITA  - Pré-candidatura

2. Identificação da candidatura

Data

         Assinatura

Os dados pessoais constantes na presente ficha de inscrição serão tratados pelo Município de Vizela, nos termos da sua Política de Privacidade e do  
Regulamento de Atribuição do Prémio Municipal de Reabilitação Urbana - «Vizela Reabilita». Para mais informações sobre a forma como os dados são 
tratados, os direitos e a forma de os exercer, poderá aceder à nossa Política de Privacidade disponível em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade .

  Informação e acesso aos titulares dos dados pessoais  
(REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016) 

Nome:

N. Cartão Cidadão/Bilhete de Identidade:

Email:N. Telemóvel

1. Identificação do candidato

Morada:

3. Descrição das principais características da intervenção (máximo 3000 palavras)

4. Motivação e os méritos da candidatura (máximo 300 palavras)

5. Nome do proprietário do imóvel

6. Área bruta de construção e/ou intervenção

7. Número do processo municipal de obra

a) Cópia certidão do registo predial;

Anexar:

b) Até 10 imagens reais da intervenção concluída com qualidade de impressão;

c) Cópia da licença de utilização, pedido de licença de utilização e/ou documento equiparável que 
comprove data de fim da obra;

d) Declaração de autorização de candidatura por parte do autor do projecto;

e) Declaração de autorização de divulgação dos elementos submetidos.

https://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade/
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(REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016) 
1. Identificação do candidato
3. Descrição das principais características da intervenção (máximo 3000 palavras)
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5. Nome do proprietário do imóvel
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Anexar:
b) Até 10 imagens reais da intervenção concluída com qualidade de impressão;
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