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COMISSÃO EUROPEIA
DIRECÇÃO-GERAL EDUCAÇÃO E CULTURA

Cultura, política audiovisual e desporto
'HVHQYROYLPHQWR�GD�SROtWLFD�FXOWXUDO��3URJUDPD�TXDGUR��&XOWXUD������

)2508/È5,2�'(�3(','2�'(�68%9(1d2�����
$Q~QFLR�GH�DEHUWXUD�GH�FDQGLGDWXUDV���5XEULFD�RUoDPHQWDO�%��������

352*5$0$�48$'52��&8/785$�������(0�352/�'$�&8/785$

3UHkPEXOR

Antes de preencher o presente formulário de candidatura, queira ler atentamente o convite à
apresentação de candidaturas. Deverá igualmente consultar esse documento como apoio ao
preenchimento do presente formulário.

Certifique-se, em especial, de que dispõe dos co-financiamentos exigidos. $V�FDQGLGDWXUDV�TXH�QmR
FRQWLYHUHP�DV�LQIRUPDo}HV�H[LJLGDV�UHODWLYDV�DR�FR�ILQDQFLDPHQWR�QmR�VHUmR�FRQVLGHUDGDV�

Os pedidos de apoio devem ser apresentados mediante o preenchimento do formulário em anexo. 1mR
LQFOXD�DQH[RV�SDUD�DOpP�GRV�SUHYLVWRV�QR�DQ~QFLR�GH�DEHUWXUD�GH�FDQGLGDWXUDV��2V�GRFXPHQWRV
VXSOHPHQWDUHV�QmR�VHUmR�WRPDGRV�HP�FRQVLGHUDomR�QHP�GHYROYLGRV�DR�FDQGLGDWR�

As candidaturas devem ser dactilografadas. 6HUmR�UHFXVDGRV�RV�IRUPXOiULRV�SUHHQFKLGRV�j�PmR�

Após ter preenchido o formulário de candidatura, certifique-se de que o mesmo foi correctamente
assinado e datado. Envie-o em 2 exemplares a:

Comissão Europeia
Desenvolvimento da política cultural - Programa-quadro "Cultura 2000"
B-100 - Gabinete 6/41
B - 1049 Bruxelas

7(0$6�3/85,$18$,6�$%25'$'26: Assinale as casas apropriadas de modo a indicar os temas
plurianuais abordados pelo projecto candidato. (Atenção: este ponto deverá ser justificado noutra parte
do formulário).

352-(&726� $18$,6: Assinale a casa apropriada de modo a indicar a natureza e duração do
projecto candidato. 6y�SRGH�DVVLQDODU�XPD�~QLFD�FDVD�

352-(&726� '2� 7,32� �$&25'2� '(� &223(5$d2�� 3/85,$18$,6: Assinale a casa
apropriada de modo a indicar a natureza do projecto candidato. $VVLQDOH�XPD�~QLFD�FDVD�

35,1&,3$/�6(&725�'(�$&7,9,'$'(: Assinale a casa apropriada de modo a indicar o
principal sector de actividade para o qual solicita financiamento comunitário para o projecto candidato
ou iniciativa, a saber: Artes Visuais, Artes do Espectáculo, Património Cultural. $VVLQDOH�XPD�~QLFD
FDVD.
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È5($6�(63(&Ë),&$6�'(�$&d2: $VVLQDOH�DV�FDVDV�DSURSULDGDV, por forma a indicar
as áreas específicas abordadas pelo projecto candidato no âmbito do seu principal sector de
actividade. Para projectos DQXDLV, todos os projectos cujo principal sector seja as Artes Visuais, o
Livro, a Leitura e Tradução '(9(0 assinalar as casas correspondentes. Para projectos SOXULDQXDLV�
todos os projectos cujo principal sector sejam as Artes do Espectáculo ou as Artes Visuais '(9(0
assinalar as casas correspondentes.
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7(0$6�3/85,$18$,6�$%25'$'26�
$VVLQDOH�D�RX�DV�FDVD�SHUWLQHQWHV�SDUD�R�SURMHFWR�FDQGLGDWR

Chegar ao cidadão

As novas tecnologias e os novos meios de comunicação na abordagem da criatividade

Tradição e inovação - o elo entre o passado e o futuro

$&d®(6�$18$,6�(63(&Ë),&$6��,129$'25$6�(�28�(;3(5,0(17$,6

 $57(6�'2�(63(&7È&8/2

$57(6�9,68$,6
$VVLQDOH�D�FDVD�SHUWLQHQWH�SDUD�R�SURMHFWR�FDQGLGDWR

Projectos que contemplam:

a mobilidade dos artistas e das suas obras nos países participantes ; ou

a criatividade enquanto meio de integração social

�3$75,0Ï1,2�&8/785$/

/,9526��/(,785$�(�75$'8d2
$VVLQDOH�DV�iUHDV�GH�DFWLYLGDGH�SHUWLQHQWHV�SDUD�R�SURMHFWR�FDQGLGDWR

Projectos específicos, inovadores e/ou experimentais com a duração de um ano, que visam
incentivar a leitura.

Projectos específicos, inovadores e/ou experimentais com a duração de um ano, que
favoreçam a cooperação à escala europeia, tendo em vista melhorar as qualificações das pessoas que
trabalham no domínio da tradução de obras literárias.

a tradução de obras literárias (ficção) escritas por autores europeus após 1950

a tradução de obras consagradas às Ciências Humanas Europeias.
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$&25'26�'(�&223(5$d2�3/85,$18$,6

$57(6�'2�(63(&7È&8/2
Co-produção e circulação internacional de manifestações artísticas.

4XHLUD�HVFROKHU�SHOR�PHQRV�PDLV�WUrV�DFo}HV�TXH�IDUmR�SDUWH�GR�SURMHFWR�

organização de outras manifestações artísticas ou literárias destinadas ao público em geral

 organização de iniciativas para o intercâmbio de experiências e aperfeiçoamento dos
profissionais.

 valorização dos elementos artísticos e culturais em causa

 organização de projectos para a sensibilização do público que apresentem carácter didáctico e
concorram para a difusão do conhecimento

 utilização adaptada e inovadora das novas tecnologias, em benefício dos participantes e do
público em geral

produção de livros, guias, produtos audiovisuais ou multimédia de carácter didáctico,
destinados a ilustrar o tema do acordo de cooperação.

$57(6�9,68$,6
$VVLQDOH�DV�LQLFLDWLYDV�SHUWLQHQWHV�SDUD�R�SURMHFWR�FDQGLGDWR�

a mobilidade dos artistas e das suas obras nos países participantes

o intercâmbio de experiências e o aperfeiçoamento dos profissionais.

a utilização de novas tecnologias em benefício dos participantes e do público em geral.

produção multilíngue de livros, guias, produtos audiovisuais ou multimédia, destinados a
ilustrar o tema do acordo de cooperação.

�3$75,0Ï1,2�&8/785$/�QR�GRPtQLR�GR�SDWULPyQLR�LQGXVWULDO

 /,9526��/(,785$�(�75$'8d2

 352-(&726�'(�&223(5$d2�&8/785$/�126�3$Ë6(6�7(5&(,526�12
3$57,&,3$17(6�12�352*5$0$
>SURMHFWRV�TXH�VH�FHQWUDP�QDV�$UWHV�GR�(VSHFWiFXOR��QR�/LYUR�H�QD�/HLWXUD�H�TXH�VH
GHVHQURODP�HP�SDtVHV�WHUFHLURV�@
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/,67$�'(�9(5,),&$d2�'2�352&(662�'(�&$1','$785$

1�� 'RFXPHQWR�TXH�LQVWUXL�D�FDQGLGDWXUD 1~PHUR�GH
H[HPSODUHV

,QFOXtGR

1 Formulário de candidatura (incluindo a estimativa orçamental) assinado e datado 2

2 Aviso de recepção mencionando o endereço do remetente 1

3 Anexo 1 : Cópia autenticada dos estatutos do coordenador e dos co-organizadores,
ou outro documento equivalente (se se tratar de um organismo privado)

1

4 Anexo 2 : C.V. da pessoa responsável pela coordenação geral do projecto  (chefe
de projecto) e das pessoas responsáveis pelo projecto nas entidades co-
organizadoras.

1

5 Anexo 3: Relatório de actividades recente do coordenador e dos co-organizadores
(com excepção dos organismos públicos)

1

6 Anexo 4: Balanço aprovado do exercício financeiro do organismo coordenador e
dos co-organizadores (excepto se forem de criação recente, caso em que será
conveniente apresentar um balanço aprovado do exercício financeiro realizado até
à data, com excepção dos organismos públicos). (esta disposição não se aplica aos
projectos de tradução).

1

7 Anexo 5: �XQLFDPHQWH�SDUD�RV�SURMHFWRV�GH�WUDGXomR� cópia da obra original 1

8 Anexo 6: (uQLFDPHQWH� SDUD� RV� SURMHFWRV� GH� WUDGXomR) cópia contrato relativo
aos direitos de tradução

1

9 Anexo 7: (XQLFDPHQWH� SDUD� RV� SURMHFWRV� GH� WUDGXomR) cópia do contrato
firmado entre o editor e o tradutor

1

10 Anexo 8: �XQLFDPHQWH�SDUD�RV�SURMHFWRV�GH� WUDGXomR) uma discriminação dos
custos totais de edição, mostrando claramente os custos associados à tradução

2

11 Anexo 9: (XQLFDPHQWH� SDUD� RV� SURMHFWRV� GH� WUDGXomR) Curriculum Vitae do
tradutor

1

12 Anexo 10: (XQLFDPHQWH�SDUD�RV�SURMHFWRV�GH�WUDGXomR) uma declaração datada
e assinada do editor, na qual este se compromete a indicar claramente na obra
traduzida o nome do tradutor e o apoio da Comunidade.

1

13 Anexo 11: (DSHQDV�SDUD�RV�DFRUGRV�GH�FRRSHUDomR�SOXULDQXDLV� texto do acordo
de cooperação, com uma forma jurídica reconhecida num dos Estados
participantes no programa e assinado por todos os parceiros.

1

14 Declarações do coordenador (chefe de projecto) e dos co-organizadores com a
descrição da participação prática e financeira e assinaturas originais.

2

15 Formulário de identificação bancária, assinado pelo chefe de projecto e pelo
banco.

1

16 Anexo 12: (XQLFDPHQWH�SDUD�RV�SURMHFWRV�QR�GRPtQLR�GR�SDWULPyQLR�FXOWXUDO
TXH� LQFLGHP� QR� WUDEDOKR� QRV� VtWLRV� RX� PRQXPHQWRV� FODVVLILFDGRV)
autorização/atestado emitido pelas autoridades competentes que confirme que as
organizações implicadas estão autorizadas a executar os trabalhos previstos.

1
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3$57(�,
,QIRUPDo}HV�VREUH�R�RUJDQLVPR�TXH�DSUHVHQWD�R�SHGLGR

��� 1RPH�H�VLJOD�DEUHYLDWXUD�GR�RUJDQLVPR

��� (VWDWXWR�MXUtGLFR� Privado  Público

��� 1~PHUR�GH�UHJLVWR�LQVFULomR���

��� 'DWD�GH�FRQVWLWXLomR�

��� (QGHUHoR� Rua:
Código postal:
Localidade:
País:

��� 7HO��
��� )D[�
��� &RUUHLR�HOHFWUyQLFR�

��� 3HVVRDO�SHUPDQHQWH�HPSUHJDGR�SHOR�RUJDQLVPR��Q~PHUR��

���� 5HSUHVHQWDQWH�OHJDO�(SHVVRD�DXWRUL]DGD�D�DVVLQDU�XP�FRQWUDWR�FRP�D�&RPLVVmR):
Apelido
Nome próprio:
Função:

���� 3HVVRD�GH�FRQWDFWR�UHVSRQViYHO�SHOR�SURMHFWR��SHVVRD�UHVSRQViYHO�SHOD�FRRUGHQDomR�JHUDO�GR
SURJUDPD�GH�WUDEDOKR�:)2:

Apelido
Nome próprio:
Função:

���� 3HVVRD�UHVSRQViYHO�SHODV�TXHVW}HV�ILQDQFHLUDV�
Apelido
Nome próprio:
Função:

                                                
1 Anexar uma cópia certificada dos estatutos registados do seu organismo ou outro documento
equivalente (caso se trate de um organismo privado) (Anexo 1)

2 Juntar C.V. (anexo 2).
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���� (VWUXWXUD�GR�RUJDQLVPR�TXH�DSUHVHQWD�D�FDQGLGDWXUDH�
��Descreva a estrutura do seu organismo (associação independente, federação, etc.)

����� )RQWHV�GH�ILQDQFLDPHQWR�KDELWXDLV�GR�RUJDQLVPRH���

����� ([SHULrQFLD�QR�VHFWRU�SDUD�R�TXDO�D�FDQGLGDWXUD�p�DSUHVHQWDGD�

����� ([SHULrQFLD�DQWHULRU�HP�PDWpULD�GH�FRRSHUDomR�FRP�RXWURV�RUJDQLVPRV�HP
RXWURV�(VWDGRV�TXH�SDUWLFLSDP�QR�SURJUDPD��

                                                
3 Juntar relatório de actividades recente do seu organismo (Anexo 3)

4 Juntar balanço aprovado do último exercício financeiro, excepto se se tratar de um organismo recém-criado ou de
um organismo público. Se for um organismo recém-criado, apresentar o balanço aprovado do exercício financeiro realizado
até à data (Anexo 4)
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����� $SRLRV�ILQDQFHLURV�DQWHULRUHV�REWLGRV�GH�XPD�LQVWLWXLomR�HXURSHLD�RX�RUJDQLVPR
FRPXQLWiULR�QRV�~OWLPRV�WUrV�DQRV��GH�PRGR�GLUHFWR�RX�LQGLUHFWR (se aplicável e incluindo
projectos anuais ou projectos de acordos de cooperação plurianuais financiados pelo programa Cultura 2000)5

Para cada subvenção obtida queira indicar :
Programa comunitário ou rubrica

orçamental
Título do projecto Ano e número de

referência do contrato
Montante da
subvenção

�VH�QHFHVViULR��DFUHVFHQWDU�XPD�SiJLQD�$��

����� 2�VHX�RUJDQLVPR�DSUHVHQWRX��RX�WHP�D�LQWHQomR�GH�DSUHVHQWDU�XP�SHGLGR�GH
VXEYHQomR�SDUD�HVWH�SURMHFWR�RX�RXWUR�SURMHFWR�QR�PHVPR�VHFWRU�MXQWR�GH�RXWURV
VHUYLoRV�GD�&RPLVVmR" (queira especificar a Direcção-Geral, o programa ou a iniciativa em causa e o
resultado das suas diligências)

                                                
5 O facto de não mencionar todas as fontes de subvenções obtidas aquando da apresentação da presente candidatura
implicará a exclusão automática da mesma.
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3$57(�,,
�HVWD�SDUWH�QmR�GL]�UHVSHLWR�DRV�FDQGLGDWRV�TXH�DSUHVHQWDP�SURMHFWRV�UHODWLYRV�D

WUDGXo}HV�OLWHUiULDV�

,QIRUPDo}HV�VREUH�R�SURMHFWR�SDUD�R�TXDO�VH�VROLFLWD�D�VXEYHQomR

,,�� 7tWXOR�GR�SURMHFWR

,,�� �'HVFULomR�GR�SURMHFWR��HP�����SiJLQDV�$���HP�,1*/Ç6��REULJDWyULR��H
)5$1&Ç6�RX�$/(02

Este resumo deve conter uma descrição FODUD de FDGD�XP�dos seguintes pontos:

A iniciativa para a qual se solicita a subvenção;
O âmbito do projecto;
Objectivos do projecto;
Resultados esperados do projecto;
A abordagem e os métodos adoptados para a realização do projecto;
Os parceiros que participam no projecto;
Os beneficiários do projecto; e
O ou os locais de realização das actividades do projecto, incluindo datas e duração.

,,�� 'HVFULomR�GDV�DFWLYLGDGHV�SDUD�DV�TXDLV�p�VROLFLWDGR�DX[tOLR�ILQDQFHLUR��VXDV�PHWDV
H�LPSDFWH�HVSHUDGR�GHVWDV�DFo}HV
Queira anexar um programa pormenorizado e preciso das actividades previstas no âmbito do projecto.
Para cada actividade, queira apresentar QXPD folha separada (a anexar ao presente formulário) uma
descrição da actividade propriamente dita, respectivos objectivos, público destinatário, um calendário
a título indicativo e os resultados esperados.

Queira igualmente indicar os organismos subcontratantes associados à realização do seu projecto:
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,,�� 4XDLV�VmR�RV�FR�RUJDQL]DGRUHV�LPSOLFDGRV�QR�SURMHFWR"
1RPHV�GRV�FR�RUJDQL]DGRUHV�D�QtYHO�ORFDO�RX

UHJLRQDO
3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�FRQFHSomR�GR�SURMHFWR 3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�UHDOL]DomR�GR�SURMHFWR &RPSDUWLFLSDomR

ILQDQFHLUD
�PtQLPR����GR

RUoDPHQWR�WRWDO�HOHJtYHO�

1RPHV�GRV�FR�RUJDQL]DGRUHV�D�QtYHO�QDFLRQDO 3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�FRQFHSomR�GR�SURMHFWR 3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�UHDOL]DomR�GR�SURMHFWR &RPSDUWLFLSDomR
ILQDQFHLUD

�PtQLPR����GR
RUoDPHQWR�WRWDO�HOHJtYHO�

1RPH�GRV�FR�RUJDQL]DGRUHV�QRXWURV�SDtVHV�HOHJtYHLV
SDUD�SDUWLFLSDUHP�QRV�SURJUDPDV�&XOWXUD�����

3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�FRQFHSomR�GR�SURMHFWR 3DSHO�GR�FR�RUJDQL]DGRU�QD�UHDOL]DomR�GR�SURMHFWR &RPSDUWLFLSDomR
ILQDQFHLUD

�PtQLPR����GR
RUoDPHQWR�WRWDO�HOHJtYHO�

6H�QHFHVViULR��DFUHVFHQWDU�XPD�SiJLQD
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,,�� 4XDLV�RV�SDUWLFLSDQWHV�TXH�VHUmR�DVVRFLDGRV�DR�SURMHFWR"

1RPHV�GRV�SDUWLFLSDQWHV�D�QtYHO�ORFDO�RX�UHJLRQDO

1RPHV�GRV�SDUWLFLSDQWHV�D�QtYHO�QDFLRQDO

1RPH�GRV�SDUWLFLSDQWHV�QRXWURV�SDtVHV�HOHJtYHLV�SDUD�SDUWLFLSDUHP�QR�SURJUDPD
&XOWXUD�����

6H�QHFHVViULR��DFUHVFHQWDU�XPD�SiJLQD
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,,�� 3URJUDPD�GH�H[HFXomR�GR�SURMHFWR

��GLD� �PrV DQR
'DWD�GH�WHUPR�GR�SURMHFWR���GLD� PrV DQR

&DOHQGiULR�SRUPHQRUL]DGR�GH�H[HFXomR�GR�SURJUDPD�GH�WUDEDOKR�

0rV $FomR &XVWR�SUHYLVLRQDO�HP�

,,�� /RFDO�ORFDLV�GH�UHDOL]DomR�GR�SURMHFWR�

,,�� (VWLPDWLYD�GR�FXVWR�WRWDO�GR�SURMHFWR �

6XEYHQomR�VROLFLWDGD�j�&RPLVVmR�

2XWUDV�IRQWHV�GH�ILQDQFLDPHQWR�Mi�DVVHJXUDGDV�

$XWRILQDQFLDPHQWR�SRU�SDUWH�GD�RUJDQL]DomR�FDQGLGDWD
�FKHIH�GH�SURMHFWR���

&RQWULEXLo}HV�ILQDQFHLUDV�GH�FDGD�XP�GRV�FR�RUJDQL]DGRUHV��

                                                
6 Se não indicar estas datas o seu processo será excluído. O projecto deve ter início entre 1/1/03 e 15/11/03. Porém,
as despesas elegíveis tomadas em consideração são aquelas directamente ligadas às actividades e que forem contraídas a
partir de 15 de Abril de 2003.
7 As despesas contraídas após esta data não serão elegíveis, salvo se tiver sido obtida a autorização expressa dos
serviços competentes da Comissão.
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,,��� 2XWUDV�IRQWHV�GH�ILQDQFLDPHQWR, se as houver (com exclusão de toda e qualquer
subvenção comunitária e dos co-organizadores)
(a preencher para cada sociedade/associação/organismo co-financiador)

Para cada organismo co-financiador, indicar:

- Razão social (designação legal completa):
- Morada:
- Responsável referido no organismo co-financiador (nome / nome, título ou

função, telefone, fax, correio electrónico):
- Montante com que o organismo co-financiador se compromete a contribuir para a actividade
em causa:
- Comentários, no caso de a decisão de co-financiamento ainda não ser definitiva:

,,����2XWUDV�LQIRUPDo}HV�
Forneça todas as informações complementares que, na sua opinião, devem ser tomadas em
consideração pela Comissão.
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'HFODUDomR�GR�UHVSRQViYHO�SHOR�SURMHFWR

O organismo que represento é um organismo público/ privado (riscar o que não interessa)

Em nome desse organismo, declaro pela presente respeitar as condições básicas do presente
anúncio de abertura de candidaturas. Além disso, o papel do organismo que represento no que
se refere à concepção, execução e participação financeira é o seguinte:

Papel na concepção (breve descrição):

Papel na execução (breve descrição):

Participação financeira (em euros):

Declaro que as informações prestadas no presente pedido são exactas e que não retenho
quaisquer informações, total ou parcialmente, em relação à Comissão. Declaro igualmente
que o organismo que represento e eu próprio, bem como os nossos parceiros, nos
conformaremos e nos submeteremos a estas condições básicas e que cooperaremos sem
restrição com a Comissão Europeia na supervisão das actividades.

Na eventualidade de a minha candidatura ser seleccionada, comprometo-me pela presente a
fazer claramente menção da comparticipação financeira da Comunidade em qualquer ocasião,
pública ou não, oficial ou não, e em todo o material informativo.

Nome do organismo candidato (responsável pelo projecto):

Nome do representante do organismo que assina a candidatura:

Função:

Data: Lugar (localidade e país):

Assinatura: Carimbo:
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'HFODUDomR�GRV�FR�RUJDQL]DGRUHV�

�HVWD�SiJLQD�GHYHUi�VHU�UHSURGX]LGD�WDQWDV�YH]HV�TXDQWRV�IRUHP�RV�RUJDQLVPRV�FR�
RUJDQL]DGRUHV�H[LJLGRV�SDUD�FDGD�FDWHJRULD�GH�SURMHFWRV�QR�SUHVHQWH�FRQYLWH�j
DSUHVHQWDomR�GH�FDQGLGDWXUDV�

O organismo que represento é um organismo público/ privado (riscar o que não interessa)

Em nome desse organismo, declaro pela presente respeitar as condições básicas do presente
anúncio de abertura de candidaturas. Além disso, o papel do organismo que represento no que
se refere à concepção, execução e participação financeira é o seguinte:

Papel na concepção (breve descrição):

Papel na execução (breve descrição):

Participação financeira (em euros):

Declaro que as informações prestadas no presente pedido são exactas e que não retenho
quaisquer informações, total ou parcialmente, em relação à Comissão. Declaro igualmente
que o organismo que represento e eu próprio nos conformaremos e nos submeteremos a estas
condições básicas e que cooperaremos sem restrições com a Comissão Europeia na supervisão
destas actividades.

Nome do organismo (co-organizador):

Nome do representante do organismo:

Função:

Data: País e localidade

Assinatura: Carimbo:

                                                
8 Juntar cópia autenticada dos estatutos da associação candidata ou outro documento equivalente e o balanço de
contas aprovado do último exercício (exclusivamente para as organizações privadas) (anexo 1). Juntar também o CV da
pessoa responsável pelo projecto.
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3$57(�,,,

25d$0(172

���4XHLUD�QRWDU�TXH�p�LQGLVSHQViYHO��VHPSUH�TXH�WDO�VHMD�VROLFLWDGR
QRV�FDStWXORV�GR�RUoDPHQWR� �SRU�H[HPSOR��&DStWXOR��� ��'HVSHVDV
GH� GHVORFDomR� H� GH� HVWDGD� UHODWLYDV� j� UHDOL]DomR� GR� SURMHFWR��
DSUHVHQWDU�DQH[RV�H�FiOFXORV�GHVHQYROYLGRV�SDUD�WRGR�R�PRQWDQWH
TXH� H[FHGD� ������ HXURV�� (VWHV� DQH[RV� ID]HP� SDUWH� LQWHJUDQWH� GR
RUoDPHQWR�

���1RWH�VH� LJXDOPHQWH�TXH�D�&RPLVVmR�GHYH�UHFHEHU�R� IRUPXOiULR
GH� LGHQWLILFDomR� EDQFiULD� �IRUPXOiULR� GH� ,'� EDQFiULD�
GHYLGDPHQWH�DVVLQDGR�
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'DGRV�EDQFiULRV�

Queira inserir o formulário pertinente para o seu país, que encontrará
no seguinte endereço:

KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�FXOWXUH�LQGH[BHQ�KWPO

O formulário terá de ser carimbado e assinado pelo titular da conta e
por um representante do banco.
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���'(63(6$6

���3HVVRDO�DGPLQLVWUDWLYR�H�GH�FRRUGHQDomR

a) Categoria A (FKHIH�GH�SURMHFWR��DGPLQLVWUDGRU��SHULWR��FRQVXOWRU��HWF.)

Orçamento previsional total Despesas reais totais
Esta coluna só deve ser preenchida
para efeitos de declaração de despesas

Função no projecto Número de pessoas Número de
dias

Montante em
euros por dia

TOTAL

Total Total (a) Categoria A

b) Categoria B (IXQo}HV�GH�DVVLVWrQFLD��HWF.…)

Função no projecto Número de
pessoas

Número de
dias

Montante em
euros por dia

TOTAL

Total Total (b) Categoria B



19

c) Categoria C �VHFUHWDULDGR��HWF.)

Orçamento previsional total Despesas reais totais

Função no projecto Número de
pessoas

Número de
dias

Montante em
euros por dia

TOTAL

Total Total (c) Categoria C)
Total capítulo 1

(a+b+c)

���'HVSHVDV�JHUDLV���PDWHULDO�GH�HVFULWyULR��WHOHFRPXQLFDo}HV��GHVSHVDV�GH�FRUUHLR��HTXLSDPHQWR�LQIRUPiWLFR�

1�%���HVWDV�GHVSHVDV�DSHQDV�SRGHP�FREULU�GHVSHVDV�GR�EHQHILFLiULR��GLUHFWDPHQWH�OLJDGDV�j�H[HFXomR�GR�SURMHFWR��QmR�SRGHUmR�H[FHGHU
���GR�PRQWDQWH�GDV�GHPDLV�GHVSHVDV�

7RWDO�FDStWXOR��
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���'HVSHVDV�GH�GHVORFDomR�H�HVWDGD�GR�SHVVRDO�DGPLQLVWUDWLYR�UHODWLYDV�j�UHDOL]DomR�GR�SURMHFWR

��6H�VH�WUDWDU�GH�GHVSHVDV�GH�GHVORFDomR�HVWDGD�GH�SDUWLFLSDQWHV�QXPD�FRQIHUrQFLD�RX�VHPLQiULR�RUJDQL]DGR�QR�kPELWR�GR�SURMHFWR��DV�GHVSHVDV�HP�TXHVWmR�GHYHP�VHU
LQGLFDGDV�QR�FDStWXOR��F���F��GR�IRUPXOiULR�
QR�FDStWXOR��F���F��GR�IRUPXOiULR�

��Se se tratar de despesas de deslocação/estada directamente decorrentes das actividades do projecto, as despesas em questão devem ser indicadas no capítulo 6h�
��4XHLUD�UHIHULU�QR�DQH[R�$�
�� ��R�PRGR�GH�FiOFXOR�GHVHQYROYLGR�SDUD�WRGR�R�PRQWDQWH�TXH�H[FHGD�������HXURV

��RV�OXJDUHV��RULJHP�H�GHVWLQR��H�DV�GDWDV�GDV�YLDJHQV�SUHYLVWDV�

a) Viagens
Orçamento previsional total Despesas reais totais

Número de pessoas Número de
viagens

Meio de
transporte

Custo médio por
viagem

TOTAL

Total (a) viagens

b) Estada (alojamento e refeições)

Número de pessoas Número de dias Custo médio
por dia

TOTAL

Total (b) estada

7RWDO�FDStWXOR��
�D�E�
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���'HVSHVDV�GH�FRPXQLFDomR�H�GLYXOJDomR

��3DUD�WRGR�R�PRQWDQWH�VXSHULRU�D�������HXURV��LQGLFDU�QR�$QH[R�%�R�PRGR�GH�FiOFXOR�GHVHQYROYLGR�GDV�GHVSHVDV�
��1��%���DV�GHVSHVDV�GH�SHVVRDO�DGPLQLVWUDWLYR�HVWmR�H[FOXtGDV�GHVWD�UXEULFD�

Orçamento previsional total Despesas reais totais

a) Despesas de produção
(publicações, livros, CD-ROM, vídeo, Internet, etc.) (1)

Total (a) produção

����4XHLUD�HVSHFLILFDU�R�FRQWH~GR�HP�DQH[R

b) Despesas de tradução
(atenção ao limite máximo a respeitar: 1,67 �SRU�OLQKD�

Total (b) tradução

c) Despesas de distribuição

Total (c) distribuição

d) Outras despesas de divulgação (a especificar)
Total (d) outras despesas

7RWDO�FDStWXOR����D�E�F�G�
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���'HVSHVDV�OLJDGDV�j�UHDOL]DomR�GH�FRQIHUrQFLDV��VHPLQiULRV�H�UHXQL}HV

3DUD�WRGR�R�PRQWDQWH�VXSHULRU�D�������HXURV��LQGLFDU�QR�$QH[R�&�R�PRGR�GH�FiOFXOR�GHVHQYROYLGR�GDV�GHVSHVDV�

Orçamento previsional total Despesas reais totais

a) Aluguer de salas

Total (a) aluguer de salas

b) Aluguer de equipamento

Total (b) equipamento

c) Despesas de viagens / estada dos participantes e conferencistas
 Origem Número. total de

pessoas.
Comissão Europeia
Outras instituições, agências e organismos oficiais da União Europeia (por
o Parlamento Europeu)

Antes de repartir as despesas em causa pelas rubricas (c1), (c2) e
(c3), dê indicações precisas relativamente ao número

País no qual a conferência/o seminário é organizado e à proveniência dos participantes e conferencistas previstos
Outros Estados-Membros da UE (a) neste quadro
Outros países EFTA-EEE (Islândia, Liechtenstein, Noruega) (a)
Outros países (a)

Número total de pessoas

(a) Queira referir no anexo D o número de pessoas previstas por país.
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Orçamento previsional
total

Despesas reais totais

c1) Despesas de viagens de participantes e conferencistas
��4XHLUD�LQGLFDU�QR�DQH[R�&�

RV�OXJDUHV��RULJHP�H�GHVWLQR��H�DV�GDWDV�GDV�YLDJHQV�SUHYLVWDV�
��1mR�LQFOXLU�RV�IXQFLRQiULRV�GD�8QLmR�(XURSHLD

Número de pessoas Meio de
transporte

Custo médio
por viagem

7RWDO

Total (c1) viagens

c2) Transporte local
��4XHLUD�LQGLFDU�QR�DQH[R�&�

RV�OXJDUHV��RULJHP�H�GHVWLQR��H�DV�GDWDV�GDV�YLDJHQV�SUHYLVWDV�
��1mR�LQFOXLU�RV�IXQFLRQiULRV�GD�8QLmR�(XURSHLD

Número de pessoas Meio de
transporte

Custo médio
por viagem

7RWDO

Total (c2) transporte local

c3) Estada (alojamento e refeições dos participantes e conferencistas)
��4XHLUD�LQGLFDU�QR�DQH[R�&�

RV�OXJDUHV�H�DV�GDWDV�GDV�HVWDGDV�SUHYLVWDV�
��1mR�LQFOXLU�RV�IXQFLRQiULRV�GD�8QLmR�(XURSHLD

Número de pessoas Número de dias Custo médio
por dia

7RWDO

Total (c3) estada
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Orçamento previsional
total

Despesas reais totais

d) Interpretação
Línguas das quais/para as quais a interpretação será assegurada:
. Interpretação de :…….....…………………………………
. Interpretação para:…………………………………….

d1) Intérpretes
(atenção ao limite máximo a respeitar: 600 �SRU�GLD��YLDJHP�H�HVWDGD�LQFOXtGDV�

Total (d1) intérpretes

d2) Cabinas

Total (d2) cabinas

e) Honorários para intervenientes externos
(atenção ao limite máximo a respeitar: 500 �SRU�GLD�

Total (e) intervenientes

f) Pessoal de acolhimento

Total (f) pessoal de
acolhimento

g) Despesas de reprografia (fotocópias, etc.) relativas à documentação a distribuir aos participantes

Total (g) documentação
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Orçamento previsional total Despesas reais totais

h) Fornecimentos

Total (h) fornecimentos

i) Outras despesas (especificar):

………………………………………….……

Total (i) outras despesas

7RWDO�FDStWXOR����WRWDO�GDV
UXEULFDV�D��D�L�
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���'HVSHVDV�GLYHUVDV�GLUHFWDPHQWH�OLJDGDV�jV�DFWLYLGDGHV�GR�SURMHFWR

��3DUD�WRGR�R�PRQWDQWH�VXSHULRU�D�������HXURV��LQGLFDU�QR�$QH[R�(�R�PRGR�GH�FiOFXOR�GHVHQYROYLGR�GDV�GHVSHVDV�
��1��%���DV�GHVSHVDV�GH�SHVVRDO�DGPLQLVWUDWLYR�HVWmR�H[FOXtGDV�GHVWD�UXEULFD�

a) Honorários de artistas
b) Seguros
c) Aluguer de salas
d) Aluguer de equipamento
e) Transporte de material
f) Direitos de autor, incluindo direitos de utilização
g) Seguimento
h) ajudas de custo diárias/ despesas de viagem (1)
������4XHLUD�LQGLFDU�QR�DQH[R�(�RV�OXJDUHV��RULJHP�H�GHVWLQR�

H�DV�GDWDV�GDV�YLDJHQV�H�HVWDGDV�SUHYLVWDV�
i)      aquisição de material para a produção  criação, restauro (património), etc.

j)      vencimentos dos técnicos e das pessoas encarregues da produção, criação, restauro
(património), etc.

k) Outras despesas (especificar)

Total (a-k)

727$/�*(5$/�'$6�'(63(6$6��&$3Ë78/26����
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,,�5(&(,7$6

Receitas estimadas Receitas reais
Esta coluna só deve ser
preenchida para efeitos de
declaração de despesas

���6XEYHQo}HV�HVSHFtILFDV

a) Comissão Europeia (i.e. a subvenção que é objecto do presente pedido)

b) Instituições públicas internacionais

Queira especificar:
……………………………………………
……………………………………………

c) Instituições públicas nacionais / regionais / locais

Queira especificar:
……………………………………………
……………………………………………

d) Empresas privadas
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e) Outras

Queira especificar:
……………………………………………
……………………………………………

Total (1) subvenções
(total das rubricas de a) a e)
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���5HFHLWDV�JHUDGDV�SHOR�SURMHFWR
Receitas estimadas Receitas reais

a) Direitos de inscrição

b) Venda de publicações

c) Outras

Queira especificar:
……………………………………………
……………………………………………

Total outras

Total (2) receitas geradas pelo
projecto (a+b+c)
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���$XWRILQDQFLDPHQWR�SHOR�RUJDQLVPR�FDQGLGDWR�H�SHORV�FR�RUJDQL]DGRUHV

D��RUJDQLVPR�FDQGLGDWR�

E��FR�RUJDQL]DGRUHV�

Total (3) autofinanciamento pelo
organismo candidato (coordenador) e
co-organizadores

7RWDO�JHUDO�GDV�UHFHLWDV��������
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'HL[DU�HP�EUDQFR��V�I�I�

1��GH�UHIHUrQFLD�GR�SURMHF

$�SUHVHQWH�SiJLQD�GHYH�VHU�DVVLQDGD�SHOD�SHVVRD�OHJDOPHQWH�KDELOLWDGD�D�UHSUHVHQWDU�R�RUJDQLVPR�FDQGLGDWR��EHQHILFLiULR

A assinar aquando da apresentação do
RUoDPHQWR�SUHYLVLRQDO

A assinar aquando da apresentação
da DSXUDPHQWR�ILQDO�GH�FRQWDV

&HUWLILFR�FRPR�YHUGDGHLUR�H�FRQIRUPH &HUWLILFR�FRPR�YHUGDGHLUR�H�FRQIRUPH

$SHOLGR� $SHOLGR�
)XQomR�QR�RUJDQLVPR�FDQGLGDWR� )XQomR�QR�RUJDQLVPR�FDQGLGDWR�

'DWD� 'DWD�

$VVLQDWXUD� $VVLQDWXUD�

&DULPER�GR�RUJDQLVPR &DULPER�GR�RUJDQLVPR
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3$57(�,9

�D�SUHHQFKHU���HP�FRQMXQWR�FRP�D�3DUWH�,�H�R�IRUPXOiULR�GH�LGHQWLILFDomR�EDQFiULD��
XQLFDPHQWH�SDUD�RV�SURMHFWRV�GH�WUDGXomR�OLWHUiULD�

,��(',725�

1RPH�GD�HGLWRUD�

««««««««««««««««««««««««��

1RPH�GR�GLUHFWRU�RX�GR�UHVSRQViYHO�

«««««««««««««««««««««��������«��

(QGHUHoR�

««««««««««««««««««««�«««««««««««««««««

������������������������������������������������������������������������«««««««««««««««««««�

7HO��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� )D[�
���«««««������������������������������

&RUUHLR�HOHFWUyQLFR�««««««««««««««««««««««�
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2%5$6�$�75$'8=,5

1�%���FDGD�SHGLGR�GHYH�WHU�SRU�REMHFWR�3(/2�0(126�48$752�(�80�0È;,02�'(
'(=�2%5$6�(/(*Ë9(,6�

48(,5$�5(352'8=,5�$�3$57(�48(�6(�6(*8(�3$5$�&$'$�80$�'$6�2%5$6
$35(6(17$'$6

,��2%5$�25,*,1$/�$�75$'8=,5� REUD�Q���� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Título ....................................................……………….....................................................................

Autor (es) ....................................................................…………………...........................................

Nacionalidade do autor...............................................……………….................................................

Género literário.....................................................………………......................................................

Nome da editora:
…………………………………………………………………………………………………

Data da primeira edição......................................………………........................................................

Local da primeira edição........................................………………....................................................

Língua original....................................................................……………….......................................

,,�75$'8d2

Data da cessão dos direitos de tradução9

……………………………......................................………………….

Língua proposta para tradução.......................................................……………………………..........

A obra já foi traduzida para a língua proposta?

SIM

NÃO

A tradução proposta desta obra figurará numa edição bilíngue?

SIM

NÃO

                                                
9 1�%�:os contratos devem ser sempre válidos (o prazo de validade do contrato não deve ter expirado). Caso a cessão
dos direitos tenha beneficiado de uma prorrogação, queira apresentar a mesma em anexo.
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,,,��75$'8725(6 REUD�Q���� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Apelido e nome próprio ..................................................................................................................

Nacionalidade .................................................................................................................................

Endereço .........................................................................................................................................

Obras traduzidas (a título indicativo) ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

,9��&86726

Número de páginas........................................................……………………….......………..........

Número total de caracteres por página..........…………...………………….......…………………

Remuneração do tradutor por página (em euros) ...........................................................................

Custo total da tradução (em euros) ................................................................................................

Custo total da edição (em euros)....................…………………………………………………….

Preço de venda previsto da obra traduzida (em euros)...... ...........………………..........................
.................

Tiragem prevista da obra traduzida ..................……………………………………..……………..

Data prevista pelo tradutor para encetar a tradução.......…………...................................................
�1�%���HVWD�GDWD�QmR�SRGH�VHU�DQWHULRU�D����GH�$EULO�GH������

Data prevista pelo tradutor para entrega da tradução.......…………...................................................

Data prevista de edição (mês e ano): ...............................…………...................................................
(1�%���HVWD�GDWD�QmR�SRGH�VHU�DQWHULRU�D����GH�1RYHPEUR�GH�����)

Recebeu ou requereu outra subvenção para a tradução desta obra?
Em caso afirmativo, queira indicar o organismo ao qual dirigiu o pedido e o montante solicitado
em euros:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Recebeu ou requereu uma subvenção para a edição desta obra?
Em caso afirmativo, queira indicar o organismo ao qual dirigiu o pedido e o montante solicitado
em euros:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Data:

Nome e ASSINATURA do editor Nome e ASSINATURA do tradutor

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
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COMISSÃO EUROPEIA
Direcção-Geral Educação e Cultura

Cultura, Política Audiovisual e Desporto
&XOWXUD��3ROtWLFDV�H�SURJUDPD�TXDGUR

$�SUHHQFKHU�SHOR�UHTXHUHQWH��1RPH�H�PRUDGD�GR�RUJDQLVPR�DR�TXDO�GHYH�VHU�HQYLDGR�R�DYLVR�GH�UHFHSomR

Nome

Morada:

$9,62�'(�5(&(3d2

$�35((1&+(5�3(/2�5(48(5(17(�
)RUPXOiULR�GH�FDQGLGDWXUD�UHODWLYR�DR�SURMHFWR�LQWLWXODGR�

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

A PREENCHER PELA COMISSÃO EUROPEIA:
N° de referência D�PHQFLRQDU�HP�WRGD�D�FRUUHVSRQGrQFLD:

�VH�R�Q��GH�UHIHUrQFLD�QmR�IRU�LQGLFDGR��D�FRUUHVSRQGrQFLD�VHUi�GHYROYLGD�DR�UHPHWHQWH��

&/7�������6HF�

'DWD�GH�HQWUHJD�GD�FDQGLGDWXUD��GDWD�GR�FDULPER�GR�FRUUHLR�RX�GR�VHUYLoR�GH�HQWUHJDV
UiSLGDV��


