


O envio da candidatura deverá ser feito para o e-mail: ines.pacheco@lisbonawardsgroup.com.

Os projectos só serão considerados para votação após serem validados
pela equipa dos Prémios Autarquia do Ano e após serem confirmados todos critérios de regulamentação. 

No caso de existir alguma irregularidade na inscrição, a equipa dos Prémios Autarquia do Ano entrará em 
contacto com a entidade que inscreveu o projecto. 

As peças a concurso devem ser em português.

Uma inscrição diz apenas respeito a uma Subcategoria. As entidades
que se candidatam podem submeter-se ao número de subcategorias que desejarem.

O pagamento das peças inscritas deve ser feito até ao primeiro
dia de votações sob pena de não ser aprovado e votado pelos jurados.

O Júri poderá ser consultado no site. 

 

- Indicação da categorias e subcategoria a que pretende concorrer. 
- Comprovativo de transferência bancária relativo ao pagamento dos valor da inscrição.
- Documento em formato pdf até 10 páginas. Neste documento deverão constar os números, dados
e iniciativas que suportam a candidatura. 

O preço de candidatura em cada categoria tem o valor único de 400€ por projecto, ao qual acresce a 
taxa de IVA em vigor. Estes valor está sujeitos a descontos de antecipação de inscrição, em datas indicadas 
pela organização no site e restantes materiais de comunicação da iniciativa. Os descontos só ficarão ativos 
caso o pagamento seja efectuado na data indicada. 
 As inscrições serão apenas validadas após o seu pagamento.

O pagamento das inscrições poderá ser feito via transferência bancária ou paypal (ao qual acresce a taxa 
de utilização). 

Firmo Ferreira & Gomes De Almeida, Lda
IBAN: PT50 0170 3000 0304 0194 5838 8

Paypal: geral@premioslusofonos.com
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Como submeter uma candidatura?

Informações sobre a inscrição 

Documentação a ser enviada 

Valor das Inscrições 

Pagamento das Inscrições

Contactos
BÁRBARA BATISTA
Gestora de Projeto
barbara.batista@lisbonawardsgroup.com
911 778 760912 368 010 

INÊS PACHECO  
Gestora de Projeto
ines.pacheco@lisbonawardsgroup.com

https://www.autarquiadoano.com/juri 
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https://www.autarquiadoano.com/juri 




