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CANDIDATURA DE APOIO À  

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

 
 

MEDIDAS DE CANDIDATURA 

Medida IV – Construção de Infra-Estruturas e Equipamentos Desportivos  

Medida V – Manutenção e Beneficiação de Instalações, Equipamentos Próprios e Apetrechamento Desportivo  

 

TIPOS DE APOIO 

Apoio Financeiro  Apoio Técnico  Acompanhamento Técnico  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPRIETÁRIA / GESTORA 

Nome       

Representante       Cargo       

Morada       

Localidade       Código Postal     -    Freguesia       

Telefone 1:       Telefone 2:       

N.º Contribuinte       
Nº Segurança 
Social 

      

Endereço 
Eletrónico 

      

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 

 

II – IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Designação       

Morada       

Localidade       Código Postal     -    Freguesia       

Telefone 1:       Telefone 2:       

Endereço 
Eletrónico 

      

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 
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III – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA / INTERVENÇÃO 

Nova  Reparação  Remodelação/Ampliação  Apetrechamento  

Descrição Sumária da Intervenção:       

Área do Terreno (m2)       Área total já construída (m2)       

Área da Construção / Beneficiação (m2)       Data prevista da conclusão da obra   /__/____ 

 

IV – ENVOLVIMENTO SOCIAL E DESPORTIVO 

Área de influência da Instalação       População residente na área da influência       

Nº de praticantes actuais      Nº de potenciais praticantes      

Fins desportivos a que se destina a 
instalação       

Indicação dos equipamentos similares 
próximos       

Instituições que beneficiem da instalação       

Modalidades existentes na instalação       

Novas modalidades para a instalação       

Acessibilidades existentes à instalação       

 

V – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTRUÇÃO DA PROPOSTA 

Elementos de Localização 

Extracto da planta de síntese do plano municipal de ordenamento do território 
em vigor, com indicação do local de implementação do equipamento 

 

Planta de localização do equipamento e do conjunto em que se insere, à escala 
de 1/5.000 ou superior (em alternativa) 

 

 

Elementos do Projeto 

Projeto de arquitectura aprovado, quando legalmente exigido, ou quando não o 
seja, das peças escritas e desenhadas indispensáveis à identificação das obras 
ou dos trabalhos a realizar 

 

Plantas gerais, alçados e cortes  

Plantas de “Amarelos e Encarnados” (no caso de remodelação /ampliação)  

Caderno de encargos e orçamento da obra  

Orçamento ou estimativa com custos parcelados  

Fotografias (no caso de requalificações)  
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ORÇAMENTO GLOBAL DECOMPOSTO EM PARCELAS PRINCIPAIS 

Parcelas Principais 
Valor 

Euros Percentagem 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 

TOTAL 0,00 € 0% 
 

VI – DOCUMENTOS DO PROCESSO FORMAL DE CANDIDATURA 

Elementos Formais da Candidatura 

Comprovativo da qualidade de proprietário, ou de outra qualidade que legitime 
a intervenção no imóvel, designadamente, usufrutuário, locatário, superficiário 
ou comodatário. (Anexar) 

 

Declaração que identifique, os montantes e as fontes de financiamento, 
comprovados por declaração escrita das entidades. (Anexar) 

 

Termo de responsabilidade do autor do projeto ou da direcção da obra. 
(Anexar) 

 

Entrega das facturas que comprovem as despesas efectuadas com as 
intervenções realizadas. (Anexar) 

 

Documento indicando o prazo de execução ou cronograma da obra. (Anexar)  

Plano de acção que inclua um diagnóstico da situação, os objectivos da 
intervenção e a fundamentação da necessidade do apoio no âmbito da Medida 
a que se candidata. (Anexar) 

 

Indicação das fontes de financiamento previstas (aprovadas e em estudo) e 
respetivos montantes. 

 

 

INDICAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO PREVISTAS 

Designação das Fontes de Financiamento 
Valor 

Euros Percentagem 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 

TOTAL 0,00 € 0% 
 

COMPARTICIPAÇÃO A QUE SE CANDIDATA 

Financiamento 
Valor 

Euros Percentagem 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 
               % 

TOTAL 0,00 € 0% 

VII – IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO/OBRA 
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Nome       

Morada       

Localidade       Código Postal     -    Freguesia       

Telefone 1:       Telefone 2:       

Endereço 
Eletrónico 

      

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. 

 

VIII – ACORDO PRELIMINAR 

Eu, abaixo assinado(a), Presidente da Direção, em nome da entidade acima identificada venho apresentar o pedido de 
apoio à Câmara Municipal de Mirandela, pelo presente Programa de Apoio às Coletividades Desportivas, acompanhado 
por todos os documentos exigidos. 
Certifico que todas as informações contidas neste processo de candidatura são corretas e declaro igualmente ter tomado 
conhecimento do conteúdo dos anexos do formulário, para realizar o projeto proposto. 
Confirmo que a associação desportiva que represento tem as necessárias capacidades financeiras e operacionais para 
realizar o projeto proposto. 
Estou ciente que, de acordo com as disposições previstas no Regulamento Municipal de Comparticipações à Prática 
Desportiva, são condições de exclusão de quaisquer apoios neste âmbito as constantes do nº 3 do art. 22º do referido 
Regulamento. 
Mais declaro, sob compromisso de honra, que o apoio solicitado se destina, exclusivamente, ao objecto do presente 
pedido. 

Nome       Data   /__/____ Assinatura  

 

IX – PARECER FINAL 

      

O Técnico Superior de Desporto       Data   /__/____ 

 


