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ANEXO I. FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

O “Montado de Sobro e Cortiça - Concurso de Ideias e Criatividade” é uma iniciativa integrada na 

Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, promovida pelo Município 

de Coruche e um conjunto alargado de parceiros. Esta iniciativa pretende contribuir para o estímulo da 

criatividade e do empreendedorismo no território do PROVERE e impulsionar a integração e a capitalização 

dos recursos endógenos no tecido económico existente ou potencial. O Concurso estrutura-se em quatro 

categorias: 

(1) Turismo e Visitação; (2) Floresta e Agroalimentar; (3) Design e dos novos produtos da cortiça; (4) Moda 

 
Os candidatos, declaram expressamente que os dados pessoais prestados neste formulário são fidedignos, precisos e completos, e 
que autorizam a Câmara Municipal de Coruche, no âmbito da prossecução das suas competências e para o uso exclusivo desta 
finalidade, para recolher, tratar, armazenar, divulgar nos termos da lei, os dados pessoais dele constantes. 
Para mais informações sobre a proteção de dados poderá consultar a política de privacidade disponível em www.cm-coruche,pt e 

caso pretenda aceder, retificar ou eliminar os dados fornecidos, deverá contactar: epd@cm-coruche.pt  

 

Nota: A presente ficha de inscrição é um dos três elementos obrigatórios a apresentar na candidatura. 

 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

  

 
Ao apresentar a presente ficha de inscrição, declaro sob compromisso de honra que tomei 

conhecimento e respeito todos os pontos constantes das Normas de Participação do 

“MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA - CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE” 

 
☐ 

 
IDENTIFICAÇÃO 

  

Pessoa Singular/Grupo                                            Empresa  
 

Nome                                          Designação   

Idade  Ano de Constituição 
 

E-mail    

Telefone / Telemóvel    

Concelho de Residência / Sede da Empresa 

 
IDEIAS / PROPOSTA  

 

Designação da Ideia / Proposta 

Categoria em que 

se inscreve: 

☐ Turismo e Visitação ☐ Floresta e Agroalimentar 

 ☐ Design e Novos Produtos da cortiça Moda: 

☐ Coordenados;  

☐  Calçado 

 

http://www.cm-coruche,pt/

