Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

DATA:

Assunto: Atleta - Pedido de apoio na área de desportiva, ano

.

I – DADOS PESSOAIS
1 - Atleta
Nome:
Data Nascimento:
N.º Cartão Cidadão:

Válido até:

-

-

N.º Identificação Fiscal:
Morada:
Código Postal:
Telefone/Telemóvel:

E-mail:

Modalidade Desportiva:
Desporto:

Federado

Não Federado

Competições:

Locais

Regionais

Nacionais

Internacionais

Resultados mais relevantes alcançados no ano/época desportiva anterior àquela a que diz respeito a presente candidatura.

2 - Encarregado de Educação (A preencher caso o atleta seja menor de idade)
Nome:
N.º Cartão Cidadão:

Válido até:

-

-

NIF:
Morada:
Código Postal:
Telefone/Telemóvel:

E-mail:

Parentesco:
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II – COLETIVIDADE
1 – Nome da associação/clube a que o atleta se encontra associado:

III – O REQUERENTE AUTORIZA SER NOTIFICADO/INFORMADO SOBRE QUAISQUER QUESTÕES RELATIVAS À PRESENTE
CANDIDATURA ATRAVÉS DE QUALQUER UM DESTES MEIOS: VIA TELEFÓNICA/TELEMÓVEL, EMAIL, CORREIO REGISTADO.
Sim.

IV

Não.

– O REQUERENTE SOLICITA APOIO NA ÁREA DESPORTIVA, APRESENTANDO, PARA O EFEITO, CANDIDATURA A CONTRATO-

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO:
1 - MEDIDA DE APOIO I
Apoio à participação em competições/provas de caráter regular*.
* Entende-se por “regular” quando enquadrada num calendário competitivo com a duração de, pelo menos, 8 meses por época.

2 - MEDIDA DE APOIO II
Apoio à participação em provas internacionais específicas e pontuais*.
* Entende-se por “específicas e pontuais” quando se trate de provas cujo calendário a nível internacional tenha a duração inferior a 8 meses por época.

3 - MEDIDA DE APOIO III
Apoio à aquisição de equipamentos.

V - OBSERVAÇÕES

Solicita apoio na área desportiva, declarando que o pedido apresentado recai exclusivamente nas atividades desportivas desenvolvidas no
plano não profissional.
Pede e aguarda deferimento.
O REQUERENTE

____________________________________________________________
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LISTA DE VERIFICAÇÃO
DOCUMENTOS

I - ENTREGAR
1 - Formulário – Ofício;
2 - Formulário – Relativo ao pedido apresentado;
3 - Declaração/Comprovativo emitido pela respetiva Federação, ou, caso a competição em causa não seja organizada por uma Federação, pela entidade
competente, que ateste os títulos de campeões dos atletas requerentes alcançados no ano/época desportiva anterior àquela a que respeita a
candidatura (obrigatório para atestar o título de campeão regional ou distrital*, nacional, europeu ou mundial);
4 - Comprovativos dos resultados mais relevantes alcançados no ano/época desportiva anterior àquela a que respeita a candidatura (obrigatório para
atestar os resultados mais relevantes que não se enquadrem no número anterior).
* Sem prejuízo de outra designação, mas que corresponda, dentro da modalidade em apreço, ao título de Campeão Regional ou Distrital.

II - EXIBIR
1- Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal (NIF) do atleta;
2 - Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal (NIF) do Encarregado de Educação, caso o atleta seja menor de idade.

Notas:
1 - O presente pedido deverá ser assinado pelo encarregado de educação, caso o atleta seja menor de idade.
2 - Dispensa-se a entrega/exibição dos documentos instrutórios constantes de candidatura anterior que se encontrem atualizados.
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