Entregue no(a) _______________________
Data _______________________________
Conferido por ________________________

Apoio ao Associativismo Cultural, Filantrópico e Recreativo
Regulamento aprovado em reunião de Câmara Municipal do dia 15 de dezembro de 2011
Formulário aprovado em reunião de Câmara Municipal do dia 13 de setembro de 2012

Formulário de Candidatura
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome
Morada
Código Postal/
Localidade
Contactos
E-mail
N.º Fiscal
NIB
Representante
Legal/ Cargo

PERSONALIDADE JURÍDICA
Associação 

Sociedade 

Fundação 

Cooperativa 

Outra __________________

Estatutos - Diário da República n.º_________-________ª série de ______/_____/______

II -IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

MODALIDADE DE APOIO

 Concessão de comparticipação financeira;
 Apoio à formação no âmbito das artes plásticas, performativas e do património material e imaterial;
 Incentivos à aquisição, construção, beneficiação de sedes sociais e instalações destinadas a eventos culturais ou





recreativos;
Apoio em material instrumental, fardamento, equipamento e material de informática;
Apoio logístico e de transporte para a organização ou participação em actividades culturais;
Apoio à realização de estudos e edição de livros;
Apoio na divulgação/ informação das actividades culturais.

DURAÇÃO

Anual 

Plurianual 

Início _____/ _____/ _______ Fim _____/ _____/ _______

DESCRIÇÃO DO
PROJECTO

1

Estimativa Financeira
Custo Total do Projecto: € _________________, ______

Previsão de Receitas

Apoio Solicitado: € _________________, ______

Previsão de Despesas

Receitas Próprias: € _________________, ______

€
€

Outros Apoios Pedidos ou Assegurados

€

(Indicar Entidades e Respectivos Valores)

Total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Total

€

DECLARA ÇÃO
Eu, __________________________________ abaixo-assinado (1), declaro, sob compromisso de honra
que são verdadeiras todas as informações presentes no formulário e respectivos anexos.

Data: ______ de __________________ de _________
Assinatura

_________________________________
(Selo ou Carimbo)
(1) Representante Legal

2

De acordo com o Regulamento Apoio ao Associativismo Cultural, Filantrópico e Recreativo, aprovado em
reunião de Câmara Municipal do dia 15 de dezembro de 2011, as candidaturas devem ainda conter para
além da ficha de candidatura, os seguintes elementos:
Elementos obrigatórios
 Resumo do currículo (pessoa singular) / Resumo do Historial (pessoa colectiva);
 Descrição e caracterização do programa ou actividade a realizar;
 Justificação social do programa;
 Indicação dos meios necessários e dos pretendidos;
 Descrição pormenorizada do objecto de investimento;
 Declaração sobre os apoios concedidos.
 Lista dos Corpos Sociais;
 Declaração da situação para com a Divisão de Finanças e para com a Segurança Social ou
autorização de visualização online (NIPC – 512 073 821, NISS – 20005981828).
A proposta deve ainda conter os seguintes elementos quando o programa tiver em vista a:
Aquisição, construção ou beneficiação de instalações e equipamentos
 Planta de localização;
 Estudos prévios;
 Descrições técnicas.
Edição de obras
 Indicação do título;
 Currículo do autor;
 Indicação do suporte de edição e tiragem;
 Original em anexo.
Aquisição de instrumentos
 Quantidade;
 Designação.
Aquisição de fardamento e trajes
 Quantidade;
 Descrição das peças.
Frequência de cursos, ateliers, seminários, congressos ou conferências
 Currículo da entidade promotora;
 Currículo dos formadores;
 Programa e conteúdos da formação.
Deslocações
 Objectivos da deslocação;
 Número de pessoas a deslocar;
 Origem e destino;
 Programa e datas de deslocação.
Nota | Esta listagem não dispensa a consulta do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Cultural, Recreativo e Filantrópico.
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