
 
Município de Vila Nova de Cerveira 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA PARA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS 
 

1 – Destino do Apoio Financeiro 
Financiamento da atividade anual da entidade       
Financiamento da atividade pontual da entidade 
Financiamento para obras ou outros investimentos 

 
 
 

 
 

2 – Designação do projeto 
      

 
3 – Identificação da(s) entidade(s)  executora(s) 

 

Designação:       
  
Endereço:       
    
Localidade:       C. Postal:                  
    
Telefone:       Telemóvel:       
    
Fax:       e-mail:            
    
Nº Contr.       Código:       

 
                                                                                Entidade Privada: 
Natureza do Executor de Direito Publico  

de Direito Privado  
sem fins lucrativos  
com fins lucrativos  

 
Pessoa a contactar / Responsável do projeto: 
  
Nome       
    
Telef.       e-mail            

 
4 – Identificação do projeto 

Tipologia do projeto 
Apoio à edição 

Cultura:  Livro  
Desporto:  Pintura  

Lazer:  Escultura  
Educação:  Cassete áudio  

Ação Social:  Cassete vídeo  
Outros:  CD  

Qual       DVD  
  Outros  
  Qual       
 
 
 
 
 



 
Município de Vila Nova de Cerveira 

 

Descrição sumária e objetiva: 
      

 
5 – Realização do projeto 

 

Data de inicio:       

Data de conclusão:     

Investimento total € 
 

      
 

Comparticipação 
solicitada 

      
 

 
6 – Previsão orçamental 

 
Despesas 

Designação Montante € 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total       
 
 
 

 
 



 
Município de Vila Nova de Cerveira 

 

Receitas 

Designação Montante € 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total       
 

7 – Historial das atividades 
 

      

 
8 – Compromisso da entidade 

 

Situação regularizada perante a Fazenda Pública e Segurança 
Social 

Sim  
Não   

     A entidade executora deste projeto declara que são verdadeiras todas as informações do 
presente documento e respetivos anexos, comprometendo-se a cumprir todos os procedimentos que 
lhe foram estabelecidos 
 
 
 
Assinatura e carimbo 
 
 
_______________          _____/______/________   
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