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Relatório Final de Execução – Programa Cultural 365 Algarve 
 (Nota: Todos os campos são de preenchimento obrigatório e têm de ser redigidos em 

Português.) 

 

 

Designação da Ação/evento/projeto: 

_________________________________________________ 

 
Número da Edição: ______________ 
(Se aplicável)  

Nome do Beneficiário:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

NIF: ______________________________________________________________ 

Responsável:_______________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

A. Ação/evento/projeto apoiado pela Região de Turismo do Algarve:  

1. Local e concelho onde decorreu a ação/evento/projeto:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Datas e horário:  

__________________________________________________________________ 

3. Entidade responsável pela organização: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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B. Informação sobre o ação/evento/projeto: 

1. Número de visitantes por evento e/ou no conjunto dos eventos, quando 

aplicável (incluindo referência à percentagem estimada de Turistas 

estrangeiros, quando aplicável) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Visibilidade mediática alcançada pela região por via da realização do 

evento/ação (quando aplicável, referências na Televisão, Rádio, Imprensa 

escrita (nacional e regional) e Internet)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

C. Elementos comprovativos da execução da ação/evento/projeto de 

apresentação obrigatória 

 Comprovativo da inclusão do logótipo da marca Algarve em todos os materiais 

de divulgação dos eventos (programas, cartazes, painéis, internet, etc.) 

 Demonstração que mantém a situação regularizada perante a segurança 

social e a administração fiscal, através de certidões a emitir para o efeito 

pelos serviços competentes, ou, em alternativa, de autorização de consulta, 

por parte da Região de Turismo do Algarve, da sua situação tributária e 

contributiva, nos termos do Decreto-Lei nº 114/2007 de 19 de Abril. 

 

 

Outro (s) elemento (s) que considere importante (s) mencionar (facultativo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ______ de ________________ de 20____ 

 

 

_________________________________ 

(Nome legível e assinatura do responsável) 
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