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ASSUNTO: PAPERA 2014: candidaturas até 17 de fevereiro 

 

Encontra-se a decorrer, até dia 17 de fevereiro de 2014, o período de candidaturas ao 
Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro (PAPERA 2014). 
 
Com um orçamento global de 30.000€, o PAPERA 2014 tem como principal objetivo a 
estruturação de plataformas de diálogo e de parcerias com as Associações sem fins lucrativos 
dos onze municípios da Região de Aveiro, contribuindo para a realização de ações que 
promovam o seu fortalecimento e para a valorização das suas Associações. 
 
O apoio materializa‐se na parceria institucional e no financiamento de projetos que se 
encontrem diretamente relacionados com a atividade da Região de Aveiro, nas áreas da 
Cidadania, do Desporto, do Ambiente, da Gastronomia, da História, da Cultura e da Cultura do 
Mar, privilegiando‐se os temas de Desportos Náuticos e de Aventura. 
 
Podem candidatar‐se, ao PAPERA 2014, todas as Associações sem fins lucrativos com 
sede nos Municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), 
podendo as propostas ser efetuadas individualmente ou em grupo, sendo necessário que 
reúnam os seguintes requisitos: 

a) Existência de uma estrutura organizada e legalmente constituída; 
b) Desenvolvimento de atividades com interesse no Município de que são 
provenientes e que contribuam para a divulgação e promoção da Região de Aveiro; 
c) Tenham a sua situação regularizada perante a Segurança Social e perante as 
Finanças. 

 
As candidaturas admitidas a este Programa ficam habilitadas a um subsídio de 1.000€ a 
5.000€ (até esgotar o orçamento disponível), tendo como limite absoluto o valor de 50% dos 
custos totais do projeto, devendo o restante custo do projeto ser financiado pelo proponente 
(singularmente ou através de parcerias com outras entidades financiadoras). 
 
Para além do apoio financeiro, a CI Região de Aveiro poderá disponibilizar apoio técnico e 
logístico aos projetos financiados. 
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O processo de candidatura deve ser formalizado através de um formulário próprio, a remeter 
por correio postal ou por correio electrónico para:  
 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
PAPERA 2014 
Apartado 589 
3800 – 127 Aveiro 
ou geral@regiaodeaveiro.pt 
 
O Calendário dos procedimentos do presente Concurso é o seguinte: 
1. Lançamento público do PAPERA 2014: 27 de janeiro de 2014; 
2. Apresentação de candidaturas até 17 de fevereiro de 2014; 
3. Análise e Decisão sobre as candidaturas até 24 de fevereiro de 2014; 
4. Assinatura dos Acordos de Financiamento das candidaturas aprovadas até 1 de março 2014; 
5. Período de execução dos projetos: 1 de março a 30 de novembro de 2014.  
 
Regulamento e formulário de candidatura disponíveis em: 
http://www.regiaodeaveiro.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=29296&projectoId=27&noticiaId
=34956 
 


