
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho de Ponta Delgada

FICHA DE CANDIDATURA AOS PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

Designação: Programa de Apoio à Atividade Regular 

Tipologia das Acções  

No âmbito desta modalidade programática, encontram-se os seguintes apoios:

• Medida 1 - Formação Desportiva

• Medida 2 - Desporto não Profissional e Profissional

• Medida 3 - Promoção da Atividade Física e Recreativa

 

Documentação Obrigatória - Para os Programas de Apoio às Atividades Regulares / Atividades Pontuais, 
conforme art. 8º do regulamento.

1. Factores de ponderação obrigatórios

• Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva;

• Documento comprovativo de possuidor do estatuto de utilidade pública, nos casos em que tal se aplica;

• Declarações válidas ou autorização de consulta da situação contributiva da Segurança Social e da 
Adimnistração Fiscal;

• Identificação e comprovativo do NIB para o qual deva ser efetuado quaquer movimento financeiro 
resultante do contrato-programa/apoio

2. Factores de ponderação obrigatórios específicos das associações de natureza desportiva

Relatório Final de Atividades e de  Aplicação Financeira dos apoios concedidos no  âmbito
     da candidatura do ano anterior,  deverá conter os seguintes elementos:   

• Enumeração das classificações obtidas pelas equipas ou atletas na época desportiva transata, através de 
declarações devidamente autenticadas pelas respetivas associações ou federações;

• Quantificação do número de participantes nas atividades desenvolvidas;

• Aplicação dos apoios financeiros concedidos, acompanhados dos documentos justificativos das despesas.

Designação: Programa de Apoio às Atividades Pontuais

• Medida 4 - Evento Desportivo

• Medida 5 - Espetáculo Desportivo

Estatutos e respetiva publicação no Diário da República ou Jornal Oficial;•



IDENTIFICAÇÃO 
Nome da entidade:
 Endereço (rua, n.º, C.P.):
 Telef:   Fax:  Email: 

  B.I./C.C. n.º: N.º Identif. Fiscal n.º: 
  Representante legal: 
  Cargo:

Data de constituição:  Data de Publicação dos estatutos: 

N.º do Jornal Oficial     N.º de Sócios 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

Individual: 
Colectiva: Associação            Cooperativa          Sociedade  Fundação  Outra (identificar) 

Utilidade Pública  DR. __________ de Mérito Cultural  DR.    de
Outra __________________________________________________ 

TIPIFICAÇÃO DESPORTIVA (ASSINALE COM X A AREA DE PROJECTO A APOIAR) 

Medida 1 - Apoio à Formação Desportiva
Medida 2 - Apoio ao Desporto não Profissional e Profissional  
Medida 3 - Apoio à Promoção da Atividade Fisica e Recreativa 
Medida 4 - Apoio à Realização de Evento Desportivo 
Medida 5 - Apoio à Realização de Espetáculo Desportivo 

NOTA: Mencionar a área de intervenção desportiva da Associação ou modalidade(s) associada(s)  
_________________________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação da actividade: ________________________________________________________________________________________________ 

Data de Início:                                                Data de Conclusão:

NIB: 

Folha de Rosto

 
CONSTITUIÇÃO 
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