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Exmo. Senhor  

Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A 

 

(Preencher, se o/a candidato/a for pessoa singular) 

Nome: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

B.I. ou C.C.  do candidato/a:  

Data de nascimento:                                 Validade: 
NIF: 

Residência: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Contactos: Telefone:                                 Telemóvel:                                    

Email: 

 

 

(Preencher se o candidato for pessoa coletiva) 

Firma:  

NIPC: 

Sede: 

 

Representantes legais da PC: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

NIF dos Representantes legais 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Datas de nascimento dos representantes legais 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Contactos dos representantes legais 

Telefone                                                    Telemóvel                                     

Email:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
VEM APRESENTAR A SUA PROPOSTA AO CONCURSO PÚBLICO PARA ENTREGA EM EXPLORAÇÃO DO LOTE 9 DA HERDADE DE 

VALE DE ÁGUIA, COM 12, 7500 HECTARES. 
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2. HABILITAÇÕES/FORMAÇÃO/EXPERIÊNCIA 

 

(A preencher pelos/as candidatos/as pessoas singulares, ou representantes legais das pessoas coletivas) 

 

O/A candidato/a possui: 

 Curso superior no domínio da agricultura e/ou pecuária e/ou silvicultura 

 Curso médio no domínio da agricultura e/ou pecuária e/ou silvicultura 

 Curso técnico profissional ou equivalente no domínio da agricultura e/ou pecuária e/ou 

silvicultura 

 Formação profissional agrária  

 

Ou  é : 

 Trabalhador independente com CAE de atividade agrícola 

 Trabalhador por conta de outrem, no domínio da agricultura e/ou pecuária e/ou silvicultura 

 Cônjuge ou pessoa que viva em união de facto com o titular da exploração, ou seu parente ou 

afim em linha reta e nela trabalhe em regime de mão- de-obra familiar por período não inferior 

a 3 anos   

 

3. DA QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

 Jovem agricultor/a; 

 Pequeno/a agricultor/a integrado em exploração agrícola de tipo familiar”  

 Cooperativa de trabalhadores rurais ou de pequenos agricultores ou outra forma de exploração 

por trabalhadores 

 

4. FUNDAMENTO DA CANDIDATURA 

 

Se o/a candidato/a for pessoa singular deverá assinalar com X se : 

 

 Pretende redimensionar a sua exploração, por forma a que esta atinga o limite mínimo fixado na 

tabela anexa ao DL 158/91, de 26/4, na sua atual redação  

  Se candidata pela proximidade da exploração que mantém, relativamente ao lote colocado a 

concurso e se este dista daquela  

 Até 20 km  

 Mais de 20 Km  

 Se pretende iniciar a atividade agrícola e se candidata porque detém habilitações, formação 

profissional ou equivalente ou experiência na área agrícola, silvícola ou pecuária 

   

Se a candidata for cooperativa de trabalhadores rurais ou de pequenos agricultores ou outra forma de 

exploração por trabalhadores deverá assinalar com X se a exploração que mantém é próxima do lote 

colocado a concurso e se este dista daquela: 

 

 Até 20 Km  

 Mais de 20 Km 
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5.VALOR DA PROPOSTA  

 

Valor da proposta:  _____________________________________________________________________ 

Valor da proposta por extenso: ___________________________________________________________ 

 

6. DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

O/a candidato/a deverá assinalar com X os documentos que junta à proposta: 

 

JUNTO: 

 Documento que comprove idade (aplicável a pessoas singulares e a representantes da pessoa 

coletiva) 

 

Documento que comprove: 

 Licenciatura nos domínios da agricultura, silvicultura ou pecuária 

 Curso médio (Bacharelato) nos domínios da agricultura, silvicultura ou pecuária  

 Curso técnico-profissional ou equivalente nos domínios da agricultura, silvicultura ou 

pecuária 

 Formação profissional na área agrícola, da silvicultura ou pecuária 

 (aplicável a pessoas singulares e a representantes de pessoa coletiva) 

 

 Declaração de início de atividade (se o/a candidato/a for trabalhador independente) 

 

 Recibo de remunerações (se o/a candidato/a for trabalhador por conta de outrém)  

 

 Declaração do/a titular da exploração de que o/a candidato/a é seu cônjuge ou que vive consigo 

em condições análogas às dos cônjuges, seu parente ou afim em linha reta e que exerce atividade 

agrícola na exploração, pelo menos há 3 anos (se o/a candidato/a trabalhar em regime de mão-

de-obra familiar)  

 

 IRS (se o/a candidato for pessoa singular) 

 

 IRC (se o/a candidato pessoa coletiva) 

 

 Comprovativo de que não é trabalhador/a do Ministério da Agricultura (aplicável a pessoas 

singulares e a representantes de pessoa coletiva) 

 

 Comprovativo de que não é aposentado/a, nem reformado/a (aplicável a pessoas singulares e a 

representantes de pessoa coletiva) 

 

 Comprovativo de que não explora área superior aos limites máximos a que se refere a tabela 

anexa ao DL 158/91 (aplicável a pessoas singulares e a representantes de pessoa coletiva) 

 

 Certidão de não dívida à Segurança Social (aplicável a pessoas singulares e a pessoa coletivas) 
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 Certidão de não divida à Autoridade Tributária (aplicável a pessoas singulares e a pessoas 

coletivas) 

 

 Carta de capacidade de uso de solos das áreas exploradas, com os solos medidos por classe se 

o/a candidato/a for titular de outra exploração de sequeiro ou comprovativo da área regada se 

o/a candidato explorar uma outra área de regadio (aplicável a pessoas singulares e a pessoas 

coletivas) 

 

 Atestado de residência (se o candidato for pessoa singular)  

 

 Certidão permanente de registo comercial válida (se a candidata for pessoa coletiva)  

 

 Comprovativo da capacidade empresarial agrícola - Documento que demonstre a estrutura 

organizacional, os meios humanos e técnicos e a experiencia na atividade agrícola, silvícola e 

pecuária (se a candidata for pessoa coletiva) 

 

 Comprovativo da viabilidade económica e financeira - Documento que demonstre os valores do 

capital próprio, o volume de negócios e o equilíbrio financeiro (indicadores de liquidez e 

autonomia financeira) ( se a candidata for pessoa coletiva) 

 

 Declaração da proximidade da exploração, relativamente ao lote colocado a concurso, 

assinalando com X, se a sua exploração:  

 dista até 20 kms da área colocada a concurso  

 dista mais de 20 kms da área colocada a concurso 

(aplicável a pessoas singulares e coletivas) 

 

 Plano de exploração técnico-económico (aplicável a pessoas singulares e coletivas) 

 

7. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA “MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO” 
Declaro expressamente que aceito a minuta do contrato de arrendamento a celebrar, nos seus 

precisos termos. 

ASSINATURA: ____________________________________________________ 

(O/a candidato/a deverá assinar expressamente este espaço 
(aplicável a pessoas singulares e coletivas) 
 

 

 
8. DECLARAÇÃO 
Declaro que são verdadeiras as informações prestadas. 
(aplicável a pessoas singulares e coletivas) 
 

 

 

Data: ___________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 


