
- Num dos Balcões de Atendimento da Câmara Municipal de Palmela (Pinhal Novo, Palmela ou Quinta do Anjo);
- Por correio postal para: Divisão de Atendimento da Câmara Municipal de Palmela, Largo do Município,
2954-001 Palmela;
- Por correio eletrónico para dasu@cm-palmela.pt (receberá o comprovativo por email).
Para mais informações poderá contactar o Gabinete de Ambiente e Eficiência Energética da Câmara
Municipal de Palmela:  dasu@cm-palmela.pt | 212 336 661

*O rendimento mensal per capita do agregado familiar calcula-se através da soma 
de todos os rendimentos e divisão pelo número de elementos do agregado.

Ficha de inscrição
para entrega online

Se tem interesse em cultivar uma horta em modo biológico, leia o regulamento das “Hortas Comunitárias do 
Concelho de Palmela” disponível em www.cm-palmela.pt e preencha a seguinte ficha com os seus dados.

Horta a que se candidata (assinale apenas uma opção):  Quinta do Anjo          Palmela          Pinhal Novo 
Data de inscrição ____ / ____ / ______
Nome __________________________________________________________________________________ 
Data de nascimento ____/____/______ Nº de identificação (BI/CC) ________________________________ 
Morada _________________________________________________________________________________ 
Código Postal ___________ Localidade_______________________________________________________ 
Freguesia______________________________ Concelho_________________________________________ 
Telefone/Telemóvel ______________________ E-mail___________________________________________ 
Formação___________________________________Profissão_____________________________________ 
Situação Profissional_______________________________________________________________________ 
Nº de pessoas do agregado familiar_______
Rendimento mensal per capita do agregado familiar (€)*________________
Apoios sociais:  NÃO             SIM Quais:_______________________________________
Quais as razões do seu interesse em cultivar uma horta?
_______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Tipo de cultura: Hortícola  Aromática  Medicinal
Esta �cha, depois de devidamente preenchida, deverá ser entregue com uma cópia do documento de iden-
ti�cação (BI ou CC) e a última declaração de IRS (e respetiva nota de liquidação): 
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