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CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
 
APOIO A PROJECTOS CULTURAIS DO
CONCELHO DE ÉVORA
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Decisão:
Gestão de Projectos e Obras Particulares
Publicidade e Ocupação da Via Publica
Manutenção de Espaços Públicos
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
 
Identificação da entidade
Beneficiários:
Projecto
Apoio a que se candidata
Documentos em anexo (obrigatório entrega na totalidade)
Apresentação dos documentos exigidos por lei e expressos no Art 7 do regulamento
Gestão de Projectos e Obras Particulares
Publicidade e Ocupação da Via Publica
Manutenção de Espaços Públicos
Para envio em formato electrónico
- Preencher formulário e gravar. 
- Preencher declaração, obrigatória, imprimir e assinar (para enviar deverá ser digitalizada já com assinatura)
- Após devidamente preenchido, enviar formulário para o e-mail cmevora.dac@mail.evora.net, junjtamente com todos os anexos solicitados.
 
Para envio em suporte papel
- Preencher o formulário e imprimir.
- Preencher declaração, imprimir e assinar
- Entrega em mão na Camâra Municipal - Pátio do Salema- Divisão de Assuntos Culturais, juntamente com todos os anexos
solicitados.
 
  
Para que a candidatura seja válida e aceite deverá: (apenas no caso de envio em formato electrónico) 
 
- Os anexos solicitados para esta candidatura deverão ser enviados nos formato PDF e/ou DOC/DOCx. 
- A totalidade da mensagem (formulário de candidatura + anexos) via e-mail não deverá exceder os 2MB.
- Declaração de aceitação e de veracidade devidamente preenchida e assinada
 
Em caso de dúvidas poderá entrar em contacto através no n.º 266 777 000 - Divisão de Assuntos Culturais
Instruções e regras para envio da candidatura
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