
 
ZONA EMPRESARIAL DE CASTRO VERDE 
Projeto de Regulamento de Cedência de Lotes em 
Consulta Pública até 7 de dezembro 
 

Encontra-se em fase de Consulta 
Pública, até ao próximo dia 7 de 
dezembro de 2021, o Projeto de 
Regulamento de Cedência de 
Lotes da Zona Empresarial de 
Castro Verde. 
O documento contempla as 
condições gerais de alienação 
dos lotes da Zona Empresarial de 
Castro Verde e as condições e 
indicações contratuais, assim 
como as regras para formulação 
de propostas, os critérios de 
atribuição dos lotes e a sua forma 
de alienação, bem como as 
modalidades de pagamento 
disponíveis. 

A Proposta de Regulamento pode ser consultada no site da Câmara Municipal 
de Castro Verde, através do link https://www.cm-
castroverde.pt/.../edital%20n%C2%BA%2080.pdf , ou na Secção 
Administrativa da Câmara Municipal. 
Todas as apreciações / sugestões que os interessados entendam formular 
deverão ser remetidas à Câmara Municipal, por escrito, para o endereço: 
Câmara Municipal de Castro Verde, Praça do Município, 7780-217 Castro 
Verde, ou via e-mail, através do endereço geral@cm-castroverde.pt . 
Os respetivos documentos deverão ser submetidos à apreciação, na Câmara 
e Assembleia Municipal, até final do ano. 
 
Castro Verde, 04.11.2021 
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