FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
REGULAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

Preencher pelos serviços

RECECIONADO POR:_____________________________________________

DATA ______/______/________

1. Identificação da Associação / Entidade
Designação:_________________________________________________________________________________
Morada:____________________________________________________________________________________
Código Postal:___________-________

Freguesia:_________________________________________________

Telefone:_______________________ Telemóvel:_________________________ Fax:______________________
Endereço eletrónico:_________________________________ Página Internet:____________________________
Direção/Contato
Nome:______________________________________________________________________________________
Correio eletrónico:____________________________________________________________________________
Telefone:_______________________________

Nome:______________________________________________________________________________________
Correio eletrónico:____________________________________________________________________________
Telefone:_______________________________

Nome:______________________________________________________________________________________
Correio eletrónico:____________________________________________________________________________
Telefone:________________________________
Currículo da Entidade
Abrangência Territorial
Tipo de Contabilidade

Desempenho da Entidade
(comprovado com relatório final de
candidatura anterior))

Nível de intervenção demonstrado em
atividades não apoiadas (comprovado
com relatório do plano de atividades
de ano anterior)

Municipal
Local (ao nível de Freguesia ou menos)
Organizada
Contabilidade Simplificada ou inexistente
A entidade cumpriu todas as formalidades exigidas no âmbito da candidatura
anterior e alcançou todos os objetivos
A entidade cumpriu todas as formal idades exigidas no âmbito da candidatura
anterior e alcançou todos os objetivos
A entidade cumpriu todas as formalidades exigidas no âmbito da candidatura
anterior mas não alcançou todos os objetivos
A entidade cumpriu todas as formalidades exigidas no âmbito da candidatura
anterior mas não alcançou 50% dos objetivos
A entidade alcançou todos os objetivos a que se propôs para além de ter
superados os mesmos
A entidade alcançou todos os objetivos a que se propôs
A entidade não alcançou todos os objetivos a que se propôs

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
REGULAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

2- Caraterização das atividades para apoio, desenho do projeto e orçamento
Nome da atividade

Nº
Prossecução de atividades culturais e recreativas

Natureza do apoio
solicitado
(assinalar a ou as opções)

Construção, conservação, reabilitação ou remodelação de instalações culturais e recreativas
Aquisição de equipamento
Utilização de espaços municipais para atividades culturais e recreativas

Descrição geral da atividade e objetivos:

Data/cronograma:______________________________________________________________________________________
Nível territorial:________________________________________________________________________________________
Participantes esperados:_________________________________________________________________________________

3- Parceria e Financiamento do Projeto (Descrição das parcerias)
Entidades Parceiras

Qua l a s ua intervenção?

Custos previstos para a concretização da atividade
Autofinanciamento
Outras comparticipações para o projeto
•
•

Subtotal
Financiamento solicitado ao município:
•
•
•
•
•
•

Total

Data

Assinatura do/a Presidente da Associação

_______/_______/_________

__________________________________________________________

