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MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 
Departamento de Cultura e Turismo 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Identificação do/a requerente 
Nome    NIF    

Titular do Estabelecimento de comércio □  Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local □ 

Freguesia territorialmente competente □  Associação de defesa do património cultural □ 

Telefone  Telemóvel  E-mail  
Objeto do pedido 

Vem requerer o Reconhecimento e Proteção do Estabelecimento/Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local. 

Atividade Principal  Ano de início da atividade  CAE principal  Área de venda (m2)  
Horário de funcionamento, localização e contatos da Loja / Entidade 

Dias da semana  Hora de abertura  Horário de descanso  Hora de Fecho  
Inf. adicional  Rua  Nº   Andar  

Código Postal  Localidade  Freguesia  
Redes sociais   Website   

Telefone  Telemóvel     E-mail   
Descrição da Loja / Entidade 

Nome  Produtos e serviços  
Breve Descrição da Loja / Entidade 

 
 
 
 
 
 
 

História da Loja / Entidade (pode ser entregue em documento anexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dados a enviar para a Autoridade Tributária 

Identificação do prédio ou entidade:        Edifício □         Fração □  Entidade □ 
Artigo Matricial  Fração: (deverá colocar a letra da fração caso não seja propriedade plena)  

NIF do arrendatário  NIF do titular de Exploração  

Tipo de Titular do Prédio:      Proprietário □     Usufrutuário □    Superficiário □              NIF do titular:_______________________ 
Quota-parte do titular:  

Registo N.º:  _____________________  

Data:  __________________________  

Registado por:  ___________________  

 MGD 
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Declarações 

□ Declaro que autorizo o Município da Figueira da Foz a utilizar os dados constantes na presente candidatura para introdução na plataforma do Inventário 
Nacional, bem como o envio dos dados fiscais à Autoridade Tributária para efeitos de obtenção de benefícios fiscais. 
 

□ Declaro que autorizo o Município da Figueira da Foz a proceder à utilização dos textos e imagens cedidos pelo requente da Loja ou Entidade de Interesse 
Histórico e Cultural ou Social Local reconhecida para divulgação no site do Inventário Nacional, bem como outros meios de divulgação, nomeadamente do Município. 
 
Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e na Lei n.º 58/2019, 
de 8 de agosto, o Município da Figueira da Foz informa que procederá ao tratamento das seguintes categorias de dados pessoais voluntariamente disponibilizados 
no presente requerimento pelo seu subscritor. 
Mais informa o Município da Figueira da Foz, na qualidade de Responsável pelo Tratamento, que os referidos dados pessoais serão objeto de tratamento para 
transmissão ao seguinte destinatário DGAE, sendo conservados, para esta finalidade, pelo prazo previsto na legislação em vigor, período após o qual se procederá 
à respetiva renovação ou eliminação. 

□ Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para a finalidade acima indicada. 

 □ Não autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para a finalidade acima indicada. 
 

 
_____________________, _________ de ____________ de 20___,  

 
 

O/A Requerente,___________________________________________________ 

A preencher pelos serviços 
 

   □ Preenche os requisitos de Loja / Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local 

   □ Não preenche os requisitos de Loja / Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local 

Data:____/____/______ O/A Técnico/a Superior, ____________________________________ 

Parecer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Despacho: 

 

Justificação: 
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