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Agro-Basto 

Feira das Atividades Económicas de Basto 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Identificação da Empresa: ________________________________________________________ 

Número de Contribuinte:  ________________________________________________________ 

Identificação do Requerente:  _____________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal: _________-_______ Localidade:  ______________________________________ 

Telefone _____________________________  Telemóvel:  ______________________________  

Email: ________________________________________________________________________ 

Tipo de Exposição|Negócio: 

Artesanato Instituições Produtos da Terra 

Máquinas Agrícolas Tasquinhas Associações 

Viaturas/Automóveis Bens alimentares Outro 

Produto a expor: _______________________________________________________________ 

Tipo de Espaço pretendido: 

Área coberta Stand (aproximadamente 9 m2). Quantidade? 

Área livre (m2) 

Documentos a Apresentar: 
1Fotocópia Cartão Pessoa Coletiva 

 1Certidão de Documento Comprovativo da Qualidade de Comerciante 

 Exibição do cartão de cidadão 
1 Fotocópia cartão pessoa coletiva ou Certidão de Documento Comprovativo da 
qualidade de comerciante 
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Nota: 
1 — A participação na Edição da Agro -Basto está condicionada à confirmação por escrito, por parte da 

Entidade Promotora e será feita até ao dia 10 de setembro anterior à iniciativa. 
2 — Após a atribuição do respetivo espaço, não será permitido ao expositor ceder o direito de 

ocupação, bem como promover artigos ou atividades que não tenham merecido o consentimento 
da Entidade Promotora. 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (RGPD - Regulamento (UE) 
2016/679)  
O Município de Cabeceiras de Basto, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais 
recolhidos, informa que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) 
para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos na presente ficha de inscrição.  
O titular dos dados tem direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de oposição e 
decisões individuais automatizadas, de limitação do tratamento, de portabilidade dos dados pessoais, 
de apresentar reclamação junto da CNPD e de ser informado em caso de violações de dados, bem como 
poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento (sendo que este não compromete a 
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado).  
Para mais informações consulte https://www.cabeceirasdebasto.pt/16929 

Cabeceiras de Basto, ___  ___ _____ 

Assinatura 

__________________________________________________________________ 
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