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Ficha de Candidatura| QUINZENA DA JUVENTUDE 
 

CANDIDATURA 

  Individual 
   Grupo 

   Associação 
  Outra. Qual? 

  

Nome (individual, do Grupo, Associação ou outro) 

 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome do Responsável * 

 
 

Data Nascimento* (d/m/a) 

 
 

Contato Telefónico* 

 
 

Contato Telefónico 2 

 
 

E-mail* 

 
 

Morada * 

 
 

Código Postal* 

 
-  

 

Freguesia* 

 
 

Ocupação 
  

Escola  Ano de escolaridade 

 

Estudante 
  

  Profissão  

 

Trabalhador 
 

 

    

 

Outra. Qual? 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

  Música 
   Dança 

   Teatro 
   Artes Plásticas 

   Desporto 
 

  Social 
   Saúde 

   Ambiental 
   Comunicação 

 

 

 Outra. Qual? 
 

 

Nome do projeto * 

 
 

Descrição sumária do projeto * 

  

Proposta de datas e horários pretendidos para realizar o projeto (nota: considerar datas entre 21 de março a 5 de abril de 2020) 

 
Data 

 
Horário 

 Início Fim  Início  Fim  
 

  

 

  
 

  
 

   

Local 

 
 

Espaço 

  Interior 
   Exterior 

 

 

 

 

Proposta de datas e horários pretendidos para realizar o projeto (nota: considerar datas entre 13 a 28 de março de 2021)Proposta de datas e horários pretendidos para realizar o projeto (nota: considerar datas entre 24 de março a 10 de abril de 2022)Proposta de datas e horários pretendidos para realizar o projeto (nota: considerar datas entre 17 de março a 2 de abril de 2023)
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RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Recursos Físicos e Materiais (Palcos, Meios Audiovisuais, Equipamentos Desportivos, etc.) 

Quais? 

  

 

Recursos legais e de risco (Licenças e Seguros) 

Quais? 

  

 

Divulgação (impressão) 

Quantidades e Formato 
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ESTIMATIVA DE CUSTOS 

   Descrição da despesa  Valor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

* Preenchimento Obrigatório 

 
 

1) Descarrega a ficha de candidatura  
2) Envia a ficha de candidatura para juventude@mail.cm-moita.pt 
3) Aguarda o nosso contacto!  

 
 

 

 

 

Notas: 
 
• Em caso de dúvida contacta-nos através do 216 010 039 ou do 917 199 067; 
• No caso de envio por e-mail, pede recibo de leitura ou confirma a receção do e-mail por telefone; 
• A cedência de apoios está dependente da disponibilidade de meios. 

Notas:

• Em caso de dúvida contacta-nos através do 216 010 039 ou do 936 866 903;
• No caso de envio por e-mail, pede recibo de leitura ou confirma a receção do e-mail por telefone;
• A cedência de apoios está dependente da disponibilidade de meios.

Notas:
• Em caso de dúvida contacta-nos através do 936 866 903;
• No caso de envio por e-mail pede recibo de leitura;
• A cedência de apoios está dependente da disponibilidade de meios.

1) Descarrega a ficha de candidatura
2) Preenche e envia a ficha de candidatura para o e-mail:
3) Aguarda o nosso contacto!

Notas: 

• Em caso de dúvida contacta-nos através do 936 866 903 (whatsapp)
• No caso de envio por e-mail, pede recibo de leitura ou confirma a receção do e-mail por telefone
• A cedência de apoios está dependente da disponibilidade de meios

servico.juv@cm-moita.pt

Em caso de dúvida contacta-nos através do 936 866 903 (whatsapp).
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