APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Ficha de pedido
A preencher pelos serviços:

Data:

Entidade:

___/___/_______

Morada:

Nº de entrada:

Contactos:
________________________/_________________________/______________________

Proc. nº:

E-mail:

Tipologia:

Agremiações de artistas e artesãos

Grupo coral

Associação e entidade de apoio social e educativo

Grupo folclórico

Associação e colectividade de desporto, cultura e recreio

Grupo de música e cantares tradicionais

Tertúlia

Grupo de teatro

Outras (cujas actividades evidenciem interesse cultural)

Associação de pais

Especifique:

Designação da Iniciativa:

Objectivos da Iniciativa:

Público destinatário:

Meios de divulgação/
promoção a utilizar:
Orçamento previsto:

Apoios solicitados junto de
outros organismos:
Meios / apoios já assegurados:

Prazos e fases de execução:

Outros elementos que
considerem relevantes:

Mod. 03.02.06_02



Entregar a seguinte documentação:
Relatório de Actividades do ano anterior
Plano de Actividades do ano em curso ou seguintes
Relatório de contas do ano anterior, aprovado em Assembleia Geral
Estatutos e respectivas alterações
Indicação dos corpos sociais devidamente eleitos e respectiva acta de instalação
Historial de actividades (pelo menos dos dois anos anteriores) *
* Em caso de Tertúlias ou outras formas de associativismo espontâneo

Tipo de apoio a solicitar à Junta de Freguesia:

Especificação:

Apoio financeiro
Apoio em bens
Apoio material
Utilização de transportes
Utilização de instalações
Divulgação das actividades nos meios de comunicação
próprios (site, painéis informativos, mupis, etc.)
Utilização de equipamentos da Freguesia da Freguesia
Isenção de pagamento de taxas
Apoio técnico e logístico
Fotocópias (máximo 10 eventos, limitado a 75 cópias por
evento)
Pagamento de quotização anual às colectividades de
desporto, cultura e recreio. (1)
Deslocações
Edições
Acções de formação, cursos, atelies, colóquios,
encontros, seminários
Projectos de criação /produtos de espectáculos
Festivais, nos vários domínios das artes performativas
Outro

Observações:

Requerente: ________________________________ Data: _____/_____/___________
__________________________
(1) A autarquia torna-se associada, após solicitação das colectividades acima descritas, sendo o valor da quota anual equivalente ao nº de anos de actividade
associativa, no valor de 2€ por cada ano, num mínimo de 30€ e num máximo de 300€.

