
        
Nº de Processo: _________ / 20____ 

Data: ______ / ______/ ______ 
Atendimento efetuado por: ___________________  

 

Requerimento de Candidatura a Talhão da 
Horta Comunitária de Silves 

(Regulamento n.º 714/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de Julho) 
 

 

Dados Pessoais 
 
Nome__________________________________________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento ____/ ____/ _____ NIF ____________________________ NISS __________________________________ 
 
Morada ________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ __________- ___________ __________________________ 
 
Telemóvel/ Telefone ______________________________________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________@__________________________ 
 
É beneficiário de Rendimento Social de Inserção? 
 
Sim _____ Não______ (Se “Sim”, junte em anexo o respetivo comprovativo da Segurança Social) 
 
Encontra-se desempregado? 
 
Sim _____ Não______ (Se “Sim”, junte em anexo o respetivo comprovativo do IEFP) 
 

 

Agregado Familiar 
 
Número de Elementos do Agregado Familiar ___________ 
 

Elementos 
do AF 

Nome Parentesco DN NIF Rendimentos 

A      
B      
C      
D      
E      
F      
G      

 
Observações: ____________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



        
Nº de Processo: _________ / 20____ 

Data: ______ / ______/ ______ 
Atendimento efetuado por: ___________________  

 
Declaração 

 
Eu, _______________________________________________, nascido a ______ / _______/ ________, residente no concelho 
de Silves há __________ anos, declaro, sob compromisso de honra, que não sou detentor de terreno para cultivo na área 
territorial do Município de Silves e no meu agregado familiar também ninguém é detentor ou possuidor de terreno para cultivo 
na mesma área territorial, para os fins a que que a Câmara Municipal de Silves dispõe os talhões a atribuir, no âmbito do 
“Projeto Horta Comunitária”.   
 
Assinatura: _________________________________________________________________________ (De acordo com o BI/CC) 
 
Data:______/ ________/ _______ 
 

 

Área reservada ao Setor de Ação Social 
  
Critérios de seleção (cfr. artigo 16.º, n.º 1, do Regulamento n.º 714/2016) para atribuição de talhão de terreno da Horta 
Comunitária de Silves, de acordo com, pelo menos, um dos seguintes requisitos de prevalência/prioridade: 

 Ter rendimento “per capita” igual ou inferior ao salário mínimo. 

 Ser beneficiário de apoios sociais, nomeadamente em matéria de rendimento social de inserção, habitação social e/ou 
cantina social. 

Estar desempregado. 

Ser reformado/pensionista.  

 Pertencer a família numerosa (a partir de 5 elementos). 

Observações 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Para efeitos de desempate, ou não havendo candidatos que cumpram os requisitos de prioridade, são aplicados 
sucessivamente, numa segunda fase, os seguintes critérios gerais (cfr. artigo 16.º, n.º 2, do Regulamento n.º 714/2016):  

 Proximidade da área de residência do candidato relativamente à Horta Comunitária de Silves. 

 Ordem de receção da candidatura na Câmara Municipal de Silves, atendendo ao dia e número do registo de entrada do 
documento (entrega pessoal, por correio postal ou por correio eletrónico). 

 Outros critérios definidos no aviso de publicitação da abertura do procedimento de apresentação de candidaturas e 
seleção de candidatos.  

Observações 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 



        
Nº de Processo: _________ / 20____ 

Data: ______ / ______/ ______ 
Atendimento efetuado por: ___________________  

 


