
 
 

Anexo III 
 

Formulário para Requerimento de Apoio ao Associativismo 

 

1.Denominação: 

Morada: 

Código Postal: Localidade: 

NIPC: Tel.: Correio eletrónico: 

 

2. Atividades para apoio 

Nº  Custo total 
previsto/tipo de apoio 

   

   

   

   

   

   

   

   

Valor Total  

 

3. Preenchimento de anexos 

Cada Atividade deve apresentar os seguintes pontos: 

1. Declaração de utilização de apoio (Anexo IV) 

2. Formulário de Candidatura e registo (Anexo II) 

 

4. Elementos anexos à candidatura e registo 

a) Formulário para requerimento de apoio (Anexo II); 
b) Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva (NIPC); 
c) Cópia da publicação em Diário da República dos estatutos da associação; 
d) Cópia da publicação em Diário da República dos estatutos de utilidade pública, quando 
existente; 
e) Prova documental de inscrição nas finanças; 
f) Prova documental da inexistência de dívidas fiscais; 
g) Declaração comprovativa de inscrição na segurança social, ou em alternativa declaração 
comprovativa de não existência de funcionários; 
h) Prova documental de situação regular por contribuições para a segurança social; 
i) Cópia da ata de eleição dos corpos sociais; 
j) Cópia da ata de aprovação de aprovação do Plano de Atividades e Orçamento (aprovado 
em Assembleia Geral); 
k) Cópia da ata de aprovação do Relatório de Atividades e Contas (aprovado em Assembleia 
Geral); 
l) Declaração emitida pela Mesa da Assembleia Geral onde conte o número de associados 
em pleno direito 
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