FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
AO PROGRAMA TELEVISIVO “E AGORA O QUE É QUE EU FAÇO?”

NOTA INFORMATIVA
O programa “E Agora, O Que é Que eu Faço?” trata-se de um formato de decoração e
remodelações ligeiras, produzido pela Endemol Portugal, Unipessoal, Lda. (“Endemol”) e que
será emitido nos canais e plataformas do serviço de programas SIC – Sociedade Independente
de Comunicações, S.A. (“SIC”).
Para poder candidatar-se a este programa de televisão terá que fornecer determinadas
informações prévias sobre a divisão que pretende remodelar, bem como informação
relacionada com os seus gostos pessoais.
Tendo em conta o objeto do programa, a equipa de produção é responsável por analisar e
avaliar o potencial das candidaturas apresentadas, bem como o preenchimento dos
necessários requisitos técnicos associados à realização do mesmo.
Se pretende apresentar a sua candidatura, saiba que as divisões que vão sofrer a intervenção
terão de ter dimensões e condições que permitam às equipas técnicas a captação de imagens.
É importante reter que a natureza do formato do programa “E Agora, O Que eu Faço?” é
remodelar e redecorar espaços e introduzir móveis ou objetos que possam transformar
ambientes. Só excecionalmente serão realizadas obras mais profundas, como intervenções
técnicas nas canalizações e/ou nas instalações elétricas, derrubar paredes e/ou substituir
cozinhas, entre outros.
Dada a natureza do formato deste programa, é necessário garantir que os espaços onde as
intervenções serão realizadas, se encontram em bom estado de conservação, devendo os
prédios ou casas onde serão captadas as imagens ter acesso fácil e simples.
Serão privilegiadas as candidaturas que coloquem questões específicas e concretas, em
divisões ou zonas da casa (onde se incluem jardins, varandas, terraços, além dos quartos e da
cozinha) e onde possam ser captadas as imagens das transformações realizadas.
Não serão consideradas candidaturas para casas de banho.
Para mais informações
sicmulher.pt/eagora.
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Instruções de preenchimento:
A)

Este formulário deverá ser impresso e preenchido com letra maiúscula (caneta de cor
preta ou azul);

B)

Após completar o preenchimento deste formulário, deverá assiná-lo, digitalizá-lo em
formato PDF (Portable Document Format) e remetê-lo em anexo, juntamente com 4
(quatro) fotografias da divisão que pretende remodelar, para o seguinte endereço de
correio electrónico: eagora@sic.impresa.pt;

C)

Caso este documento não seja integral e correctamente preenchido e/ou não se encontre
acompanhado das necessárias fotografias, a sua candidatura não será considerada válida.

DADOS PESSOAIS

1. Nome completo _______________________________________________________________
2. E-mail _______________________________________________________________________

3. Número de Identificação Fiscal ____________________________________________________
4. Endereço completo (rua, número, andar, código postal e localidade)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Data de nascimento ______/______/______
6. Contacto telefónico _______________________________
7. Profissão ____________________________________
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INFORMAÇÕES SOBRE O ESPAÇO A RENOVAR

8. Qual o espaço que pretende renovar? _____________________________________________

9. Porque pretende renovar o espaço? _______________________________________________

10. O que pretende fazer ao mobiliário e aos objetos que não forem reutilizados no programa?
Tem local para os armazenar ou não?
_______________________________________________________________________ _________

11. Casa própria ou arrendada? _____________________________________________________

12. Há quanto tempo habita a casa? _________________________________________________
13. Quantas pessoas habitam a casa? ________________________________________________

14. Tem crianças em casa? Em caso afirmativo, quais as
idades? _________________________________________________________________

15. Tem animais de estimação em casa? Quais?
________________________________________________________________________

16. Como define o seu estilo na decoração? (moderno, art deco, minimalista, clássico, étnico,
rústico, romântico ou outros…) _____________________________________________________

17. Quais as suas cores favoritas? ___________________________________________________

18. Quais as cores que não gosta de todo? ______________________________________
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19. Que elementos/objetos gostaria de manter no espaço a redecorar?
_________________________________________________________________________

20. Faça uma breve descrição do espaço a renovar (quantas janelas, portas, muita ou pouca luz,
pavimento, cores predominantes, etc).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

21. Qual a área aproximada do espaço a redecorar (em m2)? _______________________

22. Qual o ano de construção do imóvel? ____________________________

23. O edifício tem elevador? _________________

24. Existe estacionamento fácil nas imediações do imóvel? ______________________________

25. Algum dos moradores da casa sofre de alergias ou alguma incapacidade física que deva
referir? ________________________________________________________________________

ALGUMA INFORMAÇÃO SOBRE SI...

26. Como descreve a sua personalidade? E a das pessoas que vivem consigo (caso não viva
sozinho)? _______________________________________________________________________

27. Como descreve o espírito/mood que se respira em sua casa? __________________________

28. Que importância tem a sua casa na sua vida (é só o local onde dorme, o sítio onde acumula
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tralhas, é o seu porto seguro, o local onde gosta de se isolar ou de receber amigos, etc...)? _____
_______________________________________________________________________________

29. Guarda recordações de alguma casa que tenha marcado a sua vida? Quais? ______________

30. Esta é a casa da sua vida? ___________

31. Como seria a casa dos seus sonhos? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPLETE AS SEGUINTES FRASES...

32. Sentir-se em casa é... __________________________________________________________

33. A casa serve para... ____________________________________________________________

34. Na sua casa tem de haver... _____________________________________________________

35. Na sua casa não pode entrar... ___________________________________________________

36. Hoje, olha para a sua casa e... ____________________________________________________

37. Depois de uma renovação, gostava de entrar em casa e... _____________________________

38. Ainda me falta dizer... __________________________________________________________
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Ao assinar o presente formulário de candidatura, assumo que tomei conhecimento integral do
conteúdo do regulamento de candidatura ao programa “E Agora, O Que É Que Eu Faço?” e que,
caso seja selecionada(o), terei disponibilidade total de horários para gravar nos dias acordados
com a produção do programa.

___________________ (inserir nome da localidade), ___/____/ 2018

__________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação civil)
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