
FICHA DE CANDIDATURA A PROMOTOR
ENTIDADE PROPONENTE 

Nome da Instituição

Código Postal Freguesia 

NIF/NIPC 

Telefone Telemóvel E-mail

Morada

DADOS DA DIREÇÃO DA ENTIDADE
(Informações para o protocolo de colaboração – sujeitas a posterior confirmação) 

Nome do(a) Presidente da Direção 

 DESCRIÇÃO SUCINTA DOS OBJETIVOS E IDENTIFICAÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) 

NIF Contacto Mandato válido até

RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA ENTIDADE
Nome 

Telefone/Telemóvel E-mail

INFORMAÇÕES: 
Se apresentar a candidatura para a organização de mais do que um evento, deverá enviar, em anexo a esta formulário, o projeto com todas as 
informações necessárias. 
Se candidatar um evento isolado, poderá preencher, de forma rápida, as informações abaixo solicitadas. 



TIPO DE ATIVIDADE (ASSINALAR QUAL/QUAIS) 
Percursos de caminhada

Percursos de bicicleta

 ENTREGA ANEXOS A ESTA CANDIDATURA? 
Sim Não

PARCEIROS 
Se aplicável, identifique o(s) parceiro(s) da atividade

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone/Telemóvel: 232 411 359 / 964 334 114
Email: desporto@cmviseu.pt ou diretamente na Divisão de Desporto, 

Saúde e Juventude, localizado no Pavilhão Cidade de Viseu.

Pode continuar a acompanhar toda a atividade desportiva realizada 
no concelho de Viseu através da página institucional do Pelouro do 

Desporto no facebook em www.facebook.com/viseuativo.

INFORMAÇÕES DO PERCURSO 

Data 

Localização do percurso

Qual/quais a(s) distância(s)?

Qual/quais a(s) distância(s)?

Horário de início do percurso Previsão de duração 

!!ATENÇÃO!!
No caso de um percurso que não seja realizado exclusivamente numa das rotas da Rede Municipal de Percursos Pedestres, enviar em anexo 
o trajeto completo georreferenciado. 

Local de concentração

Público-alvo

Previsão do N.º de participantes

Outras informações importantes:

INFORMAÇÕES: 
A candidatura ao projeto Percursos Ativos 2022 deverá ser entregue com um mínimo de 45 dias de antecedência. 
A entrega da candidatura deverá ter em conta o cumprimento das seguintes informações (poderá ser enviado em anexo): 
Identificação da tipologia e n.º de atividades previstas; data(s) e descrição dos horários (concentração, aulas de aquecimento ou relaxamento, 
percurso, ou outras a definir pelo promotor); localização e descrição do percurso; público-alvo; n.º de participantes previsto; identificação do(s) 
parceiro(s) (se for o caso); identificação dos Recursos Humanos afetos à atividade; orçamento geral da atividade. 

Após o correto preenchimento deste formulário de candidatura, deverá o mesmo ser entregue na 
Divisão de Desporto, Saúde e Juventude ou por email para desporto@cmviseu.pt. 
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