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EXMO. SENHOR PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (letra legível) 

Nome ____________________________________________________________________________________________________ 

B.I./C.C. -  ________________________      _______________ validade ________/________/__________

Morada ___________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal _________________ / ___________ Localidade ___________________________________ 

NIF -                                                                                                                      Contacto Telefónico _______________________________ 

E-mail     __________________________________________________________________________________________________

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo para o endereço eletrónico indicado. 

PEDIDO 

Ao abrigo do estipulado no Código Regulamentar do Município do Porto e do EDITAL publicado em 04-02-2023, no Jornal o 

Público, vem requerer a V.Ex.ª autorização para admissão ao sorteio para atribuição de lugar (com área até dois metros 

quadrados) e do título de utilização do espaço público para a prestação de serviço de Restauração e Bebidas de Caráter não 

sedentário em Eventos ática da venda ambulante de caracter permanente, nos termos abaixo descritos: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PRODUTO(S) A COMERCIALIZAR: 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DE CARÁTER NÃO 
SEDENTÁRIO EM EVENTOS 2023/2024 

Data da Receção do documento: 

________/________/________ 

O funcionário, _________________ 
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo designados. Assinale com uma cruz (x) os documentos que anexa ao 
processo: 
 

1. Declaração de início de actividade com CAE 56107, caso se trate de empresário em nome individual;  

2. Certidão da Conservatória do Registo Comercial (CAE 56107), caso o requerente seja uma pessoa colectiva e não preencha o 

código da certidão comercial permanente; 

3. Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (B.I. anexar fotocópia do cartão de contribuinte); 

4. Certidão da Autoridade Tributária e Aduaneira em como se encontram regularizadas todas as obrigações tributárias; 

5. Certidão da Segurança Social em como tem a situação contributiva regularizada; 

6. Fotografias dos equipamentos, móveis ou amovíveis.  

OBSERVAÇÕES 

a) O prazo para entrega das candidaturas é o previsto no Edital e respectivos anexos. 

b) Os lugares indicados para a prestação de serviços de restauração e bebidas de caráter não sedentário em Eventos serão sorteados pelos 

interessados que tiverem feito prova do cumprimento de todos os critérios constantes no Edital e respectivos anexos. 

c) É aplicável o Código Regulamentar do Município do Porto que se encontra em vigor. Para consulta devem aceder em www.cm-porto.pt , BAV 

(Balcão de Atendimento Virtual). 

d) Os lugares constam das plantas de localização publicadas (obrigatório a consulta das mesmas) e consultáveis no sítio da internet da freguesia 

de Campanhã em www.campanha-net e nos serviços administrativos e são os abaixo listados: 

 

PEDE DEFERIMENTO DATA 

 
______________________________________________________________________ 

Assinatura conforme C.C./B.I. 

 
________/________/________ 

 

A preencher pelos serviços 

 
A Freguesia de Campanhã, declara a entrega dos documentos assinalados, bem como a autorização do seu uso na instrução do 
processo, pelo(a) Requerente. (anexar a declaração de consentimento) 
 
Campanhã ________/________/________                                          O(a) Funcionário(a), ___________________________________ 
 

 

Localização dos lugares Lugar n.º 

Gaveto da Alameda das Antas com a Rua dos Campeões Europeus  1 

Gaveto da Alameda das Antas com a Via Futebol Clube do Porto  2 

Gaveto da Alameda das Antas com a Via Futebol Clube do Porto 3 

Alameda das Antas 4 

Rua de José Monteiro da Costa, próximo à Via Futebol Clube do Porto 5 

Rua dos Campeões Europeus 6 

Rua do Prof. Ernesto Morais com a Avenida 25 de Abril 7 

Avenida 25 de Abril com a Rua Fernando Moreira da Silva 8 

http://www.cm-porto.pt/
http://balcaovirtual.cm-porto.pt/pt/Cidadaos/Paginas/default.aspx
http://balcaovirtual.cm-porto.pt/pt/Cidadaos/Paginas/default.aspx
http://www.campanha-net/

