Formulário de Candidatura - 2017
Programa Nacional de Desporto para Todos – PNDpT
(Todos os campos são de preenchimento obrigatório)

I- Designação do programa desportivo:
Entidade promotora:
NIPC
Entidade:
 Confederação Desportiva
 Federação Desportiva
 Associação Promotora de Desporto
 Outra Associação
 Clube Desportivo
 Coletividade de Cultura, Recreio e Desporto
 IPSS  ONG
 Outra___________________________________________
Observações:
Natureza

Pública 

Privada 

Endereço da Entidade:
Código Postal:
Telefone:
Fax:
Telemóvel:
Correio eletrónico:
Responsável legal/Presidente da Entidade:
Contacto telefónico:
Correio eletrónico:
Responsável pela execução do programa desportivo:
Contacto telefónico:
Correio eletrónico:
II- Apoio
Enquadramento
 Novo programa
Tipo de apoio solicitado

 Continuidade do programa

 Apoio financeiro
 Apoio logístico
 Apoio técnico
 Cedência de infraestruturas
 Outro_______________________
III – Objetivos e descrição sucinta do projeto desportivo
Nota: não dispensa a entrega de Plano de Atividades e Orçamento pormenorizado do programa
desportivo proposto, devendo ele incluir: objetivos, descrição e cronograma das atividades a
desenvolver, caracterização da população-alvo, número de praticantes abrangidos e sua evolução face
a edições anteriores (se aplicável), identificação das infraestruturas a utilizar, qualificação e certificação
legal dos recursos humanos envolvidos na execução do programa, identificação das instituições
parceiras e orçamento detalhado (incluindo identificação de fontes de financiamento, ou outro tipo de

apoios, de natureza externa).

IV - Elementos síntese do programa desportivo
Eixo de atuação PNDpT
Prática Desportiva
Evento
Regular
Desportivo

Publicações/
Investigação

Concursos/Prémios/Campanhas
de sensibilização

Assinalar com [X] o(s) pilar(es) prioritários a desenvolver.

Segmentos abrangidos pelo programa desportivo
 Promoção da saúde e estilos de vida saudável entre a população em geral:
 Crianças
 Adultos
 Seniores
 Inclusão social (minorias étnicas, população desfavorecida, pessoas privadas de liberdade,
entre outras)
 Integração da pessoa com deficiência
 Promoção da igualdade de género
 Sustentabilidade ambiental
 Proteção dos direitos humanos
 Outras áreas que se afigurem de interesse relevante para o desenvolvimento integral do
indivíduo:__________________________________________________________
Caraterísticas do programa desportivo
Caráter ocasional 
Caráter duradouro/regular 
Âmbito nacional 
Âmbito regional 
Âmbito local 
Áreas metropolitanas 
Interior 
Desfavorecidas 
Número de participantes por segmente etário e género:
Segmento etário
Masculino
Feminino
Total
0-10
11-18
19-66
+ 66
Crescimento do número de participantes face a edições anteriores:
Orientação técnica:
Identificação
Cargo
Habilitação/Qualificação/Certificação

Promoção de emprego/voluntariado
Participação de ex-praticantes de alto rendimento
Cofinanciamento nacional
Cofinanciamento internacional/comunitário

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Não 
Não 
Não 
Não 

Parcerias com outras instituições (governamentais ou não-governamentais)
Sim 
Não 
Âmbito de intervenção dos programas/projetos desenvolvidos por essas instituições:
 Desporto e Juventude

 Justiça






População sénior
Educação e ciência
Inclusão social e solidariedade
Trabalho/laboral

 Ambiente
 Turismo
 Transportes e ordenamento do território
 Outros_____________________________

Identificação das instituições e respetivos programas/projetos:

V - Documentos a associar à candidatura (em formato pdf)
 Plano de Atividades e orçamento detalhado do programa desportivo (conforme nota
inscrita no Quadro III desta ficha de candidatura
 Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva e respetivo NIPC
 Cópia da escritura pública de constituição
 Cópia da publicação dos estatutos em Diário da República
 Cópia do regulamento interno, quando previsto nos estatutos
 Cópia da ata da eleição dos órgãos sociais em exercício
 Plano de Atividade e Orçamento do exercício económico anterior e respetiva ata de
aprovação, se aplicável
 Relatório e Contas do exercício económico anterior e respetiva ata de aprovação, se
aplicável
 Cópias digitalizadas das declarações de situação tributária e contributiva regularizada,
emitidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Segurança Social ou autorização de
consulta eletrónica junto de ambas as entidades.
Registo de entrada nos serviços
Assinatura do Responsável da instituição
(e carimbo se aplicável)

_____________________________________

Data

Dia

Mês

Ano

Nota:
O programa desportivo objeto de apoio e respetivos documentos associados serão anexados
ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado para efeitos de publicação na
página da internet do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., de acordo com o
estabelecido no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

