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WORKSHOP DE CANDIDATURAS
A PROJETOS CULTURAIS 12 HORAS  |  PRESENCIAL  |  PORTO

objetivos
gerais

Numa época em que cada vez mais existem diferentes programas de apoio para 

projetos culturais e artísticos é importante conhecermos as diferenças de cada um 

e a quem se destinam. Pequenos detalhes podem fazer a diferença quando 

se prepara uma candidatura.

No Workshop de Candidaturas a Projetos Culturais procurar-se-á fornecer 

as ferramentas adequadas que permitam adaptar as propostas a cada programa 

de financiamento.

Conhecer os vários programas de financiamento, no âmbito nacional e comunitário, 

de projetos, organizações e atividades artísticas e culturais. 

Identificar os principios básicos necessários à preparação de uma candidatura.

formadora

JOANA MOREDA 

Licenciada em Comunicação e Marketing na Universidade Técnica de Lisboa e 

Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade do Porto, Joana Moreda tem 

vasta experiência em pedagógica e gestão e coordenação de Projectos no âmbito 

de Comunicação de Ciência, Audiovisual e Cultura. Desde 2018 que assume a 

Coordenação Executiva da Braga Media Arts [Unesco Creative City].

destinatários
Estudantes, artistas e profissionais do sector cultural. 

Associações culturais.
calendário

e valor

MODALIDADE DE FORMAÇÃO PRESENCIAL    

IPCI - PORTO  Rua da Alegria 940

Início 06 junho 2022

Fim 14 junho 2022

Horário Pós-Laboral:

Aulas à segunda-feira e terça-feira 

das 20h00 às 23h00

PRONTO PAGAMENTO

Até 23 de maio         €140,00
Após esta data       €160,00



06

condições
gerais

Pré-requisitos

Idade a partir dos 18 anos

Turmas de 8 a 12 formandos

A abertura de cada curso/turma/ horário está condicionada a um número mínimo 

de inscrições; 

A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas disponíveis;

O horário aplicado pode ser alterado por razões de adequação técnicopedagógica, 

excecionalmente podem ser marcadas aulas fora do horário estabelecido;

A inscrição é válida após a liquidação do valor da inscrição;

A informação apresentada não dispensa a consulta do regulamento interno e dos 

nossos serviços de atendimento, que o podem auxiliar em todas as questões técnicas 

e pedagógicas.

1. Preenchimento da ficha de inscrição em anexo

- Formulário de preenchimento digital

- Na cláusula 6 deve indicar-nos a modalidade de pagamento pretendida

2. Efetuar o pagamento de acordo com a modalidade de pagamento pretendida 

- Consultar tabela com as modalidades de pagamento disponíveis, caso opte pelo 

pagamento em mensalidades o pagamento tem início no mês em que se inscreve. 

- IBAN: PT50 0035 0098 0000 8675 6306 7 

3. Envio da ficha de inscrição juntamente com o comprovativo de pagamento

- Caso pretenda a emissão da fatura em nome da empresa, deve facultar-nos no e-mail 

os dados de faturação da empresa.

4. Após a receção dos documentos, o IPCI entra em contacto para validar toda 

a informação e proceder ao envio da fatura.

como fazer
a inscrição

 contactos 

PORTO

Rua da Alegria n.º 940/942

4000-040 Porto

LISBOA

 Av. Conde Valbom 102B

1050-070 Lisboa

ATENDIMENTO GERAL

 +351 968 379 910 | +351 225 490 993

info@ipci.pt   ipci.pt

As fotografias apresentadas neste documento apresentam o quotidiano do IPCI


