REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A CAMPANHAS
E/OU AÇÕES DE PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO
MADEIRA (“Regulamento”)

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Associação de Promoção da Madeira.
Rua dos Aranhas, 24-26 . 9000-044 Funchal - Portugal
Tel.: +351 291 203 420 . Fax: +351 291 222 167 . email: geral@ap-madeira.pt
www.apmadeira.pt

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S)
Designação comercial da sociedade/Nome da pessoa colectiva (ex: Aviação, S.A., que gira
comercialmente com a designação “GalaxyJet”/Tour Operador, Lda., que gira
comercialmente com a designação “OngoingTours”):
_____________________________________________________________________________

Nº de contribuinte/VAT: _________________________________________________________
e, quando aplicável, n.º de registo/matrícula da sociedade: ___________________________
Sede/Morada: __________________________________________________________________
Código Postal: ______________________ Localidade: ________________________________
País: __________________________________________
Website: _______________________________________
Telef: _______________________________ Fax: _________________________________
E-mail:______________________________
Nome(s) e cargo(s) da(s) pessoa(s) de contacto: _____________________________
Nome(s) do(s) representante(s) legal(ais) e qualidade em que outorgam (pessoas que
obrigam a sociedade, ex: Administrador(es), Director(es), Gerente(s), CEO’s, CFO’s, CCO’s):
- Nome(s) do(s) representante(s):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Qualidade em que outorga(m), respectivamente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. TIPO DE APOIO SOLICITADO (assinalar):
Associação de Promoção da Madeira.
Rua dos Aranhas, 24-26 . 9000-044 Funchal - Portugal
Tel.: +351 291 203 420 . Fax: +351 291 222 167 . email: geral@ap-madeira.pt
www.apmadeira.pt

Divulgação de Campanhas de Marketing;

Realização de ações, projetos ou iniciativas;

3. ELEMENTOS DA CANDIDATURA (assinalar):
Plano de Meios/de Marketing/Memória descritiva da campanha e/ou ações a
desenvolver pela entidade promotora/beneficiária e respetivo enquadramento no presente
Regulamento e no Plano de Marketing da APM, por mercado e por produto e respectivo
cronograma;
Informação referente aos termos da matriz constante do Anexo I do Regulamento
para a atribuição de apoios a campanhas e/ou ações de promoção e marketing do destino
madeira, no caso das situações referidas no n.º 1 do artigo 6.º daquele Regulamento;
Quantificação dos objetivos da campanha e/ou ação, e respetivos instrumentos de
medição;
Orçamento das campanhas e/ou ações a realizar, contendo a indicação das
respetivas fontes de financiamento;
Quando aplicável, produção nos últimos três anos e estimativa de produção para o
ano referente à candidatura em curso;
Outros:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Associação de Promoção da Madeira.
Rua dos Aranhas, 24-26 . 9000-044 Funchal - Portugal
Tel.: +351 291 203 420 . Fax: +351 291 222 167 . email: geral@ap-madeira.pt
www.apmadeira.pt

Data e local:
_________________________________________________________________________

Assinatura(s) da(s) pessoa(s) de contacto:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Associação de Promoção da Madeira.
Rua dos Aranhas, 24-26 . 9000-044 Funchal - Portugal
Tel.: +351 291 203 420 . Fax: +351 291 222 167 . email: geral@ap-madeira.pt
www.apmadeira.pt

