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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA  

  (Preenchimento da presente ficha, na íntegra, em computador ou, quando manuscrito, em letra de imprensa) 

I – IDENTIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/ASSOCIAÇÃO 

NOME:  

ENDEREÇO:  

CÓDIGO POSTAL:  FREGUESIA:  

CONCELHO:  DISTRITO:  

TELEFONE FAX:  

E-MAIL:  WEB-SITE:  

NIF:  NIPC:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CARGO:  

PERSONALIDADE JURÍDICA 

ESTATUTOS – Diário da República n.º_______-______ª série de _____/____/_____ 

UTILIDADE PÚBLICA: Diário da República n.º_______-______ª série de _____/____/_____ 

MÉRITO CULTURAL: Diário da República n.º n.º_______-______ª série de _____/____/_____ 

OUTRAS DISTINÇÕES:  

II – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

DESIGNAÇÃO: (Nome da obra, seja livro, CD, filme, ou outro) 

ÁREA DE APOIO  

EDIÇÃO   EDIÇÃO ELETRÓNICA   CD ÁUDIO  

FILME/DOCUMENTÁRIO    OUTROS   Qual: 

PÚBLICO-ALVO (Descrever o público-alvo da proposta) 
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FORMAS DE DIVULGAÇÃO PREVISTAS  

Descrever as formas de divulgação a ser utilizadas 
(podem ser as redes sociais, divulgação em bibliotecas 
locais, entre outras) 

CALENDARIZAÇÃO  

Descrever qual a calendarização dos 

eventos (por exemplo: revisão; 

maquetagem; impressão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Deverá ser entregue 1 cópia, em formato digital, do material a editar descrito neste 

item. 
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ESTIMATIVA FINANCEIRA: 

CUSTO TOTAL DO PROJECTO   € APOIO SOLICITADO:   € 

  

PREVISÃO DE RECEITAS: PREVISÃO DE DESPESAS: 

RECEITAS PRÓPRIAS  € € 

Outros Apoios solicitados (ainda que não 

estejam assegurados) 

Indicar as respetivas despesas por rubrica (ex: 

revisão de texto, design gráfico e maquetagem, 

impressão, edição de som ou imagem, pós-

produção vídeo ou outros) 

    

    

    

Apoios Assegurados (indicar 
entidades e respetivos valores) 

   

    

    

    

TOTAL: € TOTAL: € 

PREVISÃO DE TIRAGEM E OUTROS DADOS (NO CASO DE LIVRO E CD) 

N.º DE EXEMPLARES DA TIRAGEM:  

PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO (IVA INCLUÍDO):  

PREÇO DE VENDA AOS PATROCINADORES (IVA INCLUÍDO):  

 

PREVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (a preencher, em caso de livro)   

 LIVRO: CAPA LIVRO: MIOLO 

FORMATO:  

TIPO DE PAPEL:   

IMPRESSÃO: CORES 

 

FORMATO:  

N.º DE PÁGINAS:  

TIPO DE PAPEL: 

IMPRESSÃO:  

ACABAMENTO: 
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Data: ____de __________________de _________ 
 
 
 
         Assinatura 
 
 

                                 
________________________________________________ 

                   
                                                                            (Assinatura do(a) Candidato(a) ou representante legal da entidade 

preferencialmente digital) 
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