
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE HONRA 

Linha de Apoio Geral 
( N.º 19.4. DO ANEXO  AO REGULAMENTO DO F.S.C. ) 

 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) do BI / CC 

n.º __________________, residente em _____________________________________, 

Contribuinte nº ______________________, para efeitos de apresentação da minha candidatura 

aos apoios previstos no Fundo de Solidariedade com a Cultura, promovido pela Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, a Audiogest – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, a 

GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas e a Gedipe – Associação para a Gestão Coletiva de 

Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, declaro sob compromisso de 

honra: 

(a) Serem integralmente verdade todas as declarações por mim prestadas no formulário de 

candidatura e os factos constantes de todos os elementos de prova que o acompanham; 

(b) Que me encontro dependente economicamente, em mais de 50%, de rendimentos 

provindos de entidades das áreas de atividade referidas no n.º 3.1. do Anexo ao 

Regulamento; 

(c) Ter sofrido uma redução dos rendimentos médios mensais obtidos entre março e maio 

de 2020, superior a 50% da média mensal dos rendimentos obtidos no ano de 2019, devido 

às consequências da situação de pandemia, nomeadamente o cancelamento de eventos e 

o encerramento de entidades culturais; 

(d) Estar em situação de incapacidade para satisfazer as condições de subsistência do meu 

agregado familiar; 

(e) Que auferi rendimentos entre 1 de janeiro de 2019 e a presente data provenientes das 

atividades culturais referidas em 3.1. do Anexo ao Regulamento, nomeadamente através 

dos serviços/ projetos desenvolvidos e descritos na Listagem anexa à presente declaração. 

(f) Que solicito que os documentos, tais como cartazes, programas ou outras evidências, 

que junto em anexo à presente declaração e listagem, sejam aceites para comprovar as 

atividades/ projetos desenvolvidos, nomeadamente na falta de outros comprovativos 

oficiais, nos termos e para os efeitos dos n.ºs 19.5 e 14.1 do Anexo ao Regulamento, sem 

prejuízo da autorização expressamente concedida aos colaboradores do F.S.C. para 

comprovar a veracidade dos mesmos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Listagem nominativa dos serviços/ projetos culturais desenvolvidos em 2019 

Atividades/projetos 

desenvolvidos 

Data Início 

Atividade 

Data Fim 

Atividade 

Entidade 

beneficiária 

Contactos Entidade 

beneficiária 

Total Rendimentos 

Auferidos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Listagem nominativa dos serviços/ projetos culturais desenvolvidos em 2020 

Atividades/projetos 

desenvolvidos 

Data Início 

Atividade 

Data Fim 

Atividade 

Entidade 

beneficiária 

Contactos da 

Entidade beneficiária 

Total Rendimentos 

Auferidos 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Lisboa, ___ de ________ de ____ 

 

O/A candidato/a 

 

_____________________ 

(Assinatura) 


