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Programa de Apoio aos Agentes Culturais
Formulário de candidatura ao Programa de Apoio aos Agentes Culturais da Direção Regional de Cultura 
do Norte

*Obrigatório

1. Endereço de email *

1 - Identificação da Entidade Promotora

2. Designação *

3. Endereço *

4. Código Postal *

5. Freguesia *

6. Concelho *

7. Área Metropolitana / Comunidade
Intermunicipal *

8. Telefone *

9. Endereço Eletrónico *

10. Site *
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11. NIPC / CC / BI *

12. Representante legal *

13. Cargo do Representante legal *

14. Personalidade Jurídica *
Marcar apenas uma oval.

 Individual

 Associação

 Cooperativa

 Outra: 

Identificação de outras entidades intervenientes

Indique designação, contacto telefónico e endereço eletrónico, de todas as outras entidades 
intervenientes

15.  

 

 

 

 

Identificação do projeto

16. Designação do projeto *
Máximo de 200 carateres

17. Enquadramento no PAAC, na(s) área(s) de apoio: *
Marcar apenas uma oval.

 Edição

 Formação

 Criação

 Programação
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18. Enquadramento no PAAC, com indicação de disciplina(s) artística(s) *
Marcar apenas uma oval.

 Livro e Leitura

 Teatro

 Cultura Popular

 Cinema e Multimédia

 Artes Plásticas e Visuais

 Dança

 Música

 Cruzamentos artísticos

 Outra: 

19. Enquadramento do projeto nos objetivos/finalidades do PAAC *
Máximo de 1200 carateres
 

 

 

 

 

20. Localização e abrangência geográfica *
Marcar apenas uma oval.

 Âmbito local

 Âmbito Regional

21. Período de Execução - Início e Fim

Caraterização, fundamentação e objetivos do projeto

22. Objetivos visados pelo projeto *
Máximo 3000 carateres
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23. Descrição das atividades *
Máximo 3000 carateres
 

 

 

 

 

24. Calendário de execução das atividades *
Máximo 1500 carateres
 

 

 

 

 

25. Público alvo *
Identificação e estimativa numérica. Máximo 1000 carateres
 

 

 

 

 

Histórico da realização do projeto

26. Primeira vez *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

27. Outras realizações anteriores
Máximo 1000 carateres
 

 

 

 

 

Recursos Financeiros e Humanos
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28. Montante global estimado *

29. Previsão da receita *
Incluir mapa de previsão de receitas
 

 

 

 

 

30. Previsão da despesa *
Incluir mapa de previsão de despesas. No caso de pedido de apoio para edição, indicar preço de
capa orçamentado e tiragem prevista.
 

 

 

 

 

31. Apoio solicitado à DRCN *

32. Justificação do apoio solicitado *
Máximo 1000 carateres
 

 

 

 

 

33. Outros apoios solicitados/assegurados
Máximo de 1000 carateres
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Com tecnologia

34. Recursos humanos / Equipas envolvidas *
Síntese curricular dos intervenientes
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO

35. *
Marcar apenas uma oval.

 Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas, bem como em toda a
documentação complementar relativa a este pedido de apoio.

Documentação complementar

Imediatamente após a submissão do formulário, o proponente deve enviar, via correio eletrónico para o 
endereço dpdc.norte@gmail.com , a seguinte documentação: 
 
- Cópia de cartão de cidadão / cartão de contribuinte / cartão de identificação de pessoa coletiva 
(facultativa no que respeita ao cartão de cidadão); 
- Cópias das atas das assembleias-gerais de eleição dos últimos órgãos sociais; 
- Cópias do último relatório de contas e do plano de atividades para o ano a que respeita o apoio; 
- Ficha de fornecedor atualizada devidamente preenchida, assinada e carimbada; 
- Curricula dos intervenientes no projeto, como criadores, responsáveis técnicos ou artísticos do projeto; 
- Maquetagem, provas editoriais, programas, sinopses dos projetos a candidatar, ou outra documentação 
que a entidade considere relevante para apreciação do projeto. 
 
O não cumprimento destas disposições implica a exclusão da candidatura. 

Será enviada uma cópia das suas respostas por email para o endereço que forneceu

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:dpdc.norte@gmail.com

