
Movimento Associativo 

Atribuição de Apoios Financeiros

modelo de programa de projeto

DGACCP/EMI

2020



Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro

O artigo 5.º dispõe que as candidaturas devem ser acompanhadas
de um orçamento global, do qual conste a estimativa de custos e
receitas, incluindo os apoios de outras entidades, nacionais ou
estrangeiras, quando existam, de modo a permitir a avaliação da
viabilidade do projeto (n.º 3), e de um programa do projeto, com
cronograma [alínea f) do n.º 4].

O artigo 8.º considera elegíveis as despesas realizadas pelas
entidades candidatas para execução da ação ou projeto apoiado,
desde que previstas no orçamento global referido no n.º 3 do artigo
5.º, e na medida em que se demonstrem adequadas e necessárias.



Programa de projeto

Estrutura

I – IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE CANDIDATA
DENOMINAÇÃO, SEDE, INSTALAÇÕES, DATA DE CONSTITUIÇÃO, ÂMBITO, NÚMERO

DE ASSOCIADOS, NÚMERO DE TRABALHADORES PERMANENTES, IDENTIFICAÇÃO DO

PRESIDENTE/ÓRGÃO DIRETIVO, PRINCIPAIS OBJETIVOS, FONTES DE FINANCIAMENTO

HABITUAIS, COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

II – APRESENTAÇÃO DO PROJECTO
DESIGNAÇÃO, ÁREA GEOGRÁFICA E PRAZO DE EXECUÇÃO, RESULTADOS ESPERADOS E
PÚBLICO ALVO, COM ESPECIFICAÇÃO DO NÚMERO PREVISÍVEL DE ABRANGIDOS,
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL E EQUIPA DO PROJETO, PARCERIA COM OUTRAS

ENTIDADES

III – ORÇAMENTO DETALHADO
QUADROS DE PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

Formulário de candidatura, aprovado pela Portaria n.º 305/2017, de 17 de
outubro.



Associação da comunidade 

portuguesa de … 

Projeto

Lusitânia do bairro latino



I – A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE …

A Associação da Comunidade Portuguesa de … constituiu-se em 1960,
tendo sede em …, da área de jurisdição do Consulado-Geral de …, e
funcionando em instalações próprias, desde 2000.

Tem âmbito regional e são seus órgãos A, na qualidade de Presidente, B e
C, na qualidade de restantes membros do conselho diretivo, e D, na
qualidade de fiscal único. Conta com três trabalhadores permanentes, ao
seu serviço, dois dos quais para desempenho de funções administrativas e
um/a assistente social.

Mercê de um esforço do atual conselho diretivo, conta, atualmente, com
5.000 associados, os quais contribuem com quotizações entre € xx e € xx,
de acordo com as suas possibilidades.

As quotizações pagas pelos associados constituem a principal fonte de
financiamento, tendo-se a ASSOCIAÇÃO já candidatado à atribuição de apoios
da DGACCP, em ocasiões anteriores, bem como a apoios concedidos pelas
autoridades locais.
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I – A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE …

A colaboração com outras entidades, quer de origem portuguesa, quer
locais, é de natureza pontual, para a prossecução de finalidades comuns.

Em consonância com o seu objeto estatutário (...), são alguns dos principais
objetivos da ASSOCIAÇÃO o apoio social aos seus membros, a manutenção do
espírito da lusitanidade, na continuidade das gerações, e a promoção da
língua portuguesa, enquanto elo de ligação da comunidade portuguesa na
diáspora.

A região de … tem x km2 e uma economia predominantemente baseada na
indústria automóvel, que emprega um grande número de membros da
comunidade portuguesa desta região, com um número aproximado de
50.000 cidadãos portugueses e lusodescendentes (Fonte).

Trata-se de uma comunidade que, na sua maioria, dispõe de habilitações
literárias de nível básico ou secundário, embora alguma emigração mais
recente, e jovem, tenha qualificações superiores. A taxa de emprego é
elevada, mas existem situações de carência conhecidas (Fonte).
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I – A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE …

Para lá da prestação de apoio social aos seus membros, e que se estende à
comunidade portuguesa da região, para o que dispõe de um/a assistente
social ao seu serviço, a ASSOCIAÇÃO assinala, desde a sua criação, a
comemoração do 10 de junho, enquanto dia e momento de encontro da
comunidade portuguesa, com eventos festivos, em que a música
portuguesa tem sempre lugar, e que são igualmente abertos à população
local, como forma de promover a união entre ambas as comunidades.

Tem também levado a cabo, geralmente em colaboração com outras
entidades, atividades de ensino da língua portuguesa para as jovens
gerações, que não frequentem a Escola Portuguesa, ou mesmo para
adultos, com baixos níveis de literacia.

No sentido de juntar as gerações mais antigas e mais jovens, no terreno
comum da língua portuguesa, a ASSOCIAÇÃO colocou, no seu Plano de
Atividades, a comemoração do 10 de junho como Dia das Comunidades
Portuguesas de … no seu Património Imaterial da Humanidade.
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II – O PROJETO LUSITÂNIA DO BAIRRO LATINO

O PROJETO LUSITÂNIA DO BAIRRO LATINO visa concretizar essa atividade,
aproveitando uma nova geração de fadistas portugueses, que tem vindo a
renovar o repertório clássico, com recurso a poemas de autores
portugueses.

Na sua designação simbólica (tomada de António Nobre), o projeto vai
promover e divulgar a língua e cultura portuguesas no estrangeiro, ao
mesmo tempo que estimula e consolida os vínculos de pertença à cultura
portuguesa [alíneas c) e e) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º
124/2017, de 27 de setembro], porque sempre o espírito do lusitanismo (a
Lusitânia) se manifestará, no Fado, em qualquer país (o Bairro Latino) em
que uma comunidade portuguesa se encontre.

Por contactos informais, sabe-se que o/a fadista …, conhecido/a e
apreciado/a na comunidade portuguesa de …, se encontra disponível para
participar, mediante o pagamento de um cachet de € xx, ao qual acresce o
custo da deslocação e estadia, que se estima em € xx.
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II – O PROJETO LUSITÂNIA DO BAIRRO LATINO

O valor do cachet encontra-se dentro da média dos montantes solicitados
por artistas locais da categoria do/a fadista … . A viagem aérea será em 1.ª
classe e a estadia (entre 9, dia da chegada, e 11 de junho de …, dia da
partida) em hotel de 4 estrelas, de acordo com o pedido feito e que se
considera aceitável num/a artista do seu prestígio.

Foi também convidado o/a académico/a …, da Universidade de …, para
proferir uma palestra sobre o significado do «Fado-Património Imaterial da
Humanidade na Diáspora Portuguesa», que aceitou participar, mediante o
pagamento das despesas de deslocação (estimadas em € xx).

O Dia das Comunidades Portuguesas de … no seu Património Imaterial da
Humanidade irá decorrer no Parque Municipal de … , nas redondezas do
qual se situam vários restaurantes portugueses, gentilmente cedido pela
Câmara Municipal de …, embora seja necessário assegurar taxas e licenças
administrativas relacionadas com o policiamento, montagem do palco, ruído,
etc., no valor de € xx.
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II – O PROJETO LUSITÂNIA DO BAIRRO LATINO

Atendendo a que o dia 10 de junho de … é um/a … (dia da semana), e a
avaliar pelos eventos de anos anteriores, calcula-se que o Dia das
Comunidades Portuguesas de … no seu Património Imaterial da
Humanidade possa atrair cerca de 10.000 membros da nossa comunidade,
para além da população local.

O projeto irá decorrer entre 16 de maio e 10 de junho de …,
correspondendo todo o período que antecede o Dia das Comunidades
Portuguesas de … no seu Património Imaterial da Humanidade à sua
preparação, ou seja, desenvolvimento de contactos, celebração de
contratos, marcação e pagamento das viagens e estadias, procedimentos
administrativos e logísticos, necessários à utilização do Parque Municipal
de … para o fim pretendido.

A execução do projeto será assegurada pelo conselho diretivo da
ASSOCIAÇÃO, não havendo equipa dedicada.
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III – ORÇAMENTO DETALHADO

QUADROS DE PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

Projeto

Lusitânia do bairro latino



Muito obrigada. 

emi@mne.pt


