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ATRIBUIÇÃO DO SELO DE QUALIDADE - 

MUNICÍPIO DE SINTRA 

 

 

IMP.PG.02.0809.01 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra 

REQUERENTE 

(Nome do requerente) ______________________________________________________________________________, 

contribuinte nº ___________, com morada na (Rua, Av.ª) __________________________________________________, 

(nº / lote) _______, (andar) _______, (localidade) _______________________________________________________, 

(cód. postal) ___________, Freguesia / União de Freguesias de _____________________________________________, 

com o e-mail __________________________________________, telemóvel nº ___________, telefone nº ___________, 

fax nº ___________, portador do (Documento de identificação) ______________________________________________ 

nº ____________________ válido até ____________________, com a carta de artesão nº ________________, válida até 

______________, das atividades artesanais reconhecidas e naquela exaradas: 

CANDIDATURA 

Vem apresentar a sua candidatura à participação na Atribuição do Selo de Qualidade® ao Artesanato produzido no 

Município de Sintra, nos termos e nas condições do Edital n.º 236/2017 de 3 de outubro de 2017, e do respetivo 

Regulamento aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra, em 27 de abril de 2010, com o seguinte artesanato 

produzido na oficina sita na (Rua, Av.ª) ________________________________________________________, (nº / lote) 

_____, (andar) _____, (localidade) _________________________________, (cód. postal) _________, Freguesia / União 

de Freguesias de __________________________________, conforme declaração em anexo ao presente formulário: 

 

Peça 1 - Tipo de artesanato: __________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta da peça: ___________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta dos materiais utilizados: ______________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta do processo de produção utilizado: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

S
M

 P
roc. nº             /       

R
egisto nº             /       
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Peça 2 - Tipo de artesanato: __________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta da peça: ___________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta dos materiais utilizados: ______________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta do processo de produção utilizado: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Peça 3 - Tipo de artesanato: __________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta da peça: ___________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta dos materiais utilizados: ______________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________________. 

Descrição sucinta do processo de produção utilizado: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Mais declara que: 

Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, autoriza a inserção dos seus dados na base de dados da 

Autarquia e a sua divulgação no site da Câmara Municipal de Sintra em www.cm-sintra.pt. 

Todos os dados constantes da candidatura correspondem à verdade. 

 

Tomei conhecimento dos documentos necessários, sendo a sua falta motivo de não prosseguimento do pedido 

apresentado, e de que as notificações realizadas no âmbito deste processo serão remetidas para os endereços indicados / 

associados à sua entidade. 

 

Pede deferimento, 

Sintra, ______ de _____________________ de 20_______ 

 

O Requerente, 

 

 

...................................................................................................... 

(Assinatura conforme documento de identificação) 
 

http://www.cm-sintra.pt/


 

 

Departamento de Cultura, Juventude e Desporto 
Divisão de Turismo – Casa do Eléctrico 

Rua General Alves Roçadas, n.º 2 Estefânia 
2710-527 Sintra - Tel.: 21 923 87 66/67 

dtur.vila.alda@cm-sintra.pt 
www.cm-sintra.pt 

Pág. 3/3 

NOTAS / INFORMAÇÕES 

 Exibir documentos de identificação do requerente e representantes e cartão de contribuinte do requerente; 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

Marcar com √ ou X os documentos entregues 

 Fotocópia da Carta de Artesão 

 Fotocópia do Curriculum Vitae 

 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

 Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos do 

nº 1 e 2 do art.º 10º da Lei 67/98 de 26 de outubro de 1998, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 

95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de 

Dados Pessoais. 

 

Direito à Informação 

 Responsável pelo tratamento  Presidente da Câmara. 

 Finalidades de tratamento  Tratamento informático do processo do requerente. 

 Destinatários ou categorias de destinatários dos dados  Serviços municipais interventores no processo. 

 As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do pedido. 

 Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente. 

 

BASE LEGAL 

 Regulamento de Atribuição do Selo de Qualidade® ao Artesanato produzido no Município de Sintra, aprovado pela 

Assembleia Municipal de Sintra em 27 de abril de 2010. 

 

FORMAS DE SUBMISSÃO: 

 Presencialmente na Casa do Elétrico de Sintra 

http://www.cm-sintra.pt/

