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Apoios Excecionais de Emergência Social e Económica ao Associativismo – COVID 19 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

 

Identificação da Entidade (nome) ________________________________________________________ 

Morada : _____________________________________________________________Nº. ____________ 

Código Postal _____-___ ______________, com o Número de Identificação Fiscal _________________ 

Telefone _  ________ ou Tlm. _________ e-mail: ____________________________@______________ 

representada por (nome) ____________________________________________________ com cartão 

de cidadão/bilhete de identidade nº. _______________________, que exerce o cargo de 

__________________________________, conforme eleições dos órgãos sociais para o período de 

_____________ ocorrida em ____/____/_____, declara para os devidos efeitos e sob compromisso de 

honra que a entidade se encontra legalmente constituída e com atividade regular, atesta a veracidade 

de todas as informações fornecidas e constantes deste pedido de apoio e que tomou conhecimento das 

normas para concessão de Apoios Excecionais de Emergência Social e Económica ao Associativismo – 

COVID 19 

 

Vimos por este meio candidatarmo-nos à Medida de Apoio Excecionais destinadas ao Associativismo 

no âmbito do Covid-19 : 

□ Medida 1 – Para encargos de funcionamento, incluindo contratos de arrendamento, face à perda de 
receitas decorrentes do adiamento ou cancelamento de atividade regular das associações  
(Beneficiários: Todas as associações culturais ou recreativas e associações desportivas (que não 
beneficiem de contratos de contratos programa de desenvolvimento desportivo), legalmente 
constituídas e com atividade regular, sediadas no Concelho de Oliveira de Azeméis). 

□ Medida 2 - Este apoio destina-se assegurar a continuidade dos planos regulares de atividade, 
apostando em ações e parcerias; 
(Beneficiários: Todas as associações culturais e/ou recreativas, legalmente constituídas e com atividade 
regular, sediadas no Concelho de Oliveira de Azeméis) 
 

□Bandas de Música   □  Ranchos Folclóricos  □Grupos de Teatro  

□ Grupos de Cantares  □ Grupos de Dança   □ Outras: Quais________________ 
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CARATERIZAÇÃO 

  
Natureza Jurídica: _____________________________ N.º Associados: _________________________  

Âmbito Territorial:____________________________________________________________________  

População Abrangida : ________________________________(ex.: crianças, jovens, adultos, idosos…) 

Tipo de instalações: Próprias  □  Arrendadas □  Cedidas □ 

Rendimentos: Quotas □ Receitas Próprias □Indique as fontes_______________________________  

Donativos □  Serviços públicos à exploração e/ou investimento □  Outros □   

Quais? _____________________________________________________________________________ 

A Associação exerce como principais atividades: (descreva sucintamente): ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Eventos/Atividades Cancelados ou Adiados em 2021 (data e nome do evento):_____________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Anexar:  

 Apresentar a Certidão de situação regularizada perante as finanças e a S. Social (ou a autorização 
de consulta, (não aplicável para as entidades e associações que já efetuaram) e o Registo Central 
de Beneficiário Efetivo 

 Plano de atividades e orçamento para o ano de 2021 
 Só para a medida 2 : Plano de atividades em parceria, com identificação dos parceiros, memória 

descritiva com evidência da redução nas suas receitas previstas em cerca de 
€________________,00, e que o apoio se destina a fazer face às atuais dificuldades decorrentes 
da atual situação de pandemia. 
 

 

Proteção de Dados 

O Município de Oliveira de Azeméis garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados, e a informação disponibilizada pela presente 
candidatura não será partilhada com terceiros e apenas será utilizada para os fins diretamente relacionados com todas as atividades e 
ocorrência inerentes à execução das Medidas de Apoio Excecionais e atribuição de apoio nesse âmbito, bem como o registo e tratamento de 
dados é efetuado no respeito da lei de proteção de dados pessoais, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e demais legislação aplicável.  
Os titulares de dados poderão contactar o Município de Oliveira de Azeméis relativamente a quaisquer questões relacionadas com o tratamento 
de dados levado a cabo neste contexto, assim como para o exercício de direitos, através do endereço geral@cm-oaz.pt. 
 

Oliveira de Azeméis, ____ de _______ de 2021                 

Assinatura e carimbo 

(representante Legal) 

 


