
                                   PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO
                                       CANDIDATURA AOS PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO

     
Identificação

Nome/Designação

Morada

Telefone Telemóvel Fax

E-mail

B.I./C.C. nº NIF/NIPC

Representante Legal

Cargo Contacto Telefónico

IBAN

Constituição

Data de constituição / /  Data de Publicação dos estatutos / /

N.º Jornal Oficial N.º de Sócios

Utilidade Pública DR. de / /  Mérito Cultural DR. de / /

Outro

Personalidade Jurídica 

 Coletivo:

Tipologia do Apoio

No âmbito do programa de apoio financeiro, assinale com X a área de projeto a apoiar.

Apoio à atividade regular:

Apoio às atividades pontuais:

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

Identificação do Projeto

Designação da atividade

Data de Início / /  Data de Conclusão / /
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Medida 5 - Espetáculo desportivo

Medida 4 - Evento desportivo/recreativo

Medida 3 - Promoção da atividade física e recreativa

Medida 2 - Desporto não profissional e profissional 

Medida 1 - Formação Desportiva

OutroFundaçãoSociedadeCooperativaAssociação

Individual
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Documentação obrigatória de candidatura

       Administração Fiscal.

       contrato-programa/apoio.

Certificação do Requerente

       relatório de execução financeira do apoio com os respetivos comprovativos.

       dar cumprimento à operacionalização do Regulamento acima referido.

       informação recolhida.

       recolhidos.

Poderá ser feito arquivo digital para efeitos de histórico.

Para saber mais sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a forma como a Câmara Municipal de Ponta Delgada trata os 
seus dados pessoas consulte https://www.cm-pontadelgada.pt/prgpd.
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Tomei conhecimento que a Câmara Municipal de Ponta Delgada não transmitará a terceiros os dados pessoais

Tomei conhecimento que a Câmara Municipal de Ponta Delgada poderá constituir um base de dados com a 

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais e que estes são únicamente e exclusivamente para 

Tomei conhecimento e aceito o Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto e à Atividade Física e Recreativa.

Declaro que assumo o compromisso de apresentar até 30 dias após o termo da atividade desportiva um 

Comprovativo bancário do IBAN para o qual deve ser efetuado qualquer movimento financeiro resultante do

Declarações válidas ou autorização de consulta da situação contribuitiva da Segurança Social e da 

Documento comprovativo de possuidor do estatuto de utilidade pública, nos casos em qual se aplica.

Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva.

Estatutos e respetiva publicação no Diário da República ou Jornal Oficial.

https://www.cm-pontadelgada.pt/prgpd
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