
 

 

 

 

 

Edital 

Município de Alvito 

Consulta Pública do Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo - 

RAMA. 

António João Feio Valério, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, torna público que: 

De acordo com a deliberação deste órgão executivo, tomada em reunião ordinária de 18 de 

agosto de 2016 e em cumprimento do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto - Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, submete-se a consulta pública, pelo 

prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente Edital na 2ª série do Diário da 

República, o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo - RAMA. 

Mais torna público que, o referido Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo – RAMA se encontra disponível para consulta no átrio do edifício da Câmara 

Municipal, sito no Largo do Relógio, nº 1, durante o horário de funcionamento dos serviços 

(9h.00- 12h.30 e das 14h.00-17h.30), bem como nas freguesias do concelho e na página oficial 

deste Município em www.cm-alvito.pt, durante o período de consulta pública. No âmbito da 

consulta pública serão consideradas e apreciadas todas as sugestões que, forem apresentadas 

por escrito, dentro do referido prazo, se relacionem especificamente com o Projeto de 

Regulamento Municipal de Bolsas Sociais para o Ensino Superior, dirigidas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Alvito. 

Para consta, se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 

costume. 

30 de agosto de 2016. O Presidente da Câmara, António João Feio Valério 
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PREÂMBULO 
 
As Associações Desportivas, Culturais e 
Recreativas, organizações de participação dos 
cidadãos na vida pública, constituem 
importantes centros de desenvolvimento do 
Concelho, contribuem para a promoção do 
desporto, para a preservação da herança 
cultural e patrimonial do concelho e constituem-
se verdadeiros centros de desenvolvimento 
cívico, intelectual, artístico e de solidariedade.  
 

As Associações Desportivas, Culturais e 
Recreativas são agentes e atores de um variado 
e contínuo programa de animação sócio-
recreativa-desportiva e cultural; são igualmente 
o garante de uma progressiva e sustentada 
democratização da cultura; promovem junto das 
populações o gosto pela cultura, pelo desporto e 
pelo lazer ativo, bem como o sentimento de 
pertença a um território único com uma 
identidade cultural específica. 
 

O associativismo no concelho de Alvito, pela 
diversidade das atividades desenvolvidas, pela 
sua dimensão, pela prática de voluntariado, pelo 
número de pessoas envolvidas e pelos projetos 
que concretiza, constitui um vetor fundamental 
do desenvolvimento desportivo e cultural do 
município.  
 

No quadro do exercício democrático e do poder 
autárquico cabe à Câmara apoiar, de forma 
transparente e criteriosa, o desenvolvimento de 
projetos associativos centrados nas 
infraestruturas, na realização de eventos, na 
formação de dirigentes e quadros, no 
desenvolvimento da atividade regular e na 
democratização do acesso às atividades por si 
desenvolvidas.  
 

O presente regulamento visa a criação de um 
quadro de referências único, comum a todas as 
associações, que permita fazer uma avaliação 
objetiva do modo como a autarquia valoriza as 
suas atividades e reconhece o seu papel no 
desenvolvimento desportivo, cultural e social do 
concelho. 
 

Com este regulamento a Câmara Municipal de 
Alvito compromete-se a aperfeiçoar as regras de 
transparência na atribuição dos apoios, 
incentiva as associações a melhor definirem os 
seus objetivos e melhor avaliarem a eficiência e 
a eficácia dos seus projetos.  
 

Democratizar e qualificar a atividade cultural e 
desportiva de Alvitenses e Vilanovenses 
constitui um dos principais objetivos que se faz 
também com base em parcerias com o 
movimento associativo, devendo estas assentar 
em procedimentos transparentes e objetivos. 
Assim, a Câmara Municipal institucionalizará e 
definirá os diversos tipos de apoio a colocar à 
disposição do movimento associativo cultural, 
desportivo e recreativo, bem como as condições 
de candidatura.  
 

No âmbito das competências previstas nas 
alíneas o) e u) do nº 1 do artº 33º, conjugado 
com a alínea g) do nº 1 do artº 25º da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, estrutura-se a 
presente proposta de Regulamento de Apoio ao 
Movimento Associativo do Concelho de Alvito, 
concretizado nas seguintes medidas:  
1. Apoio ao funcionamento e desenvolvimento 
da atividade regular; 
2. Apoio à construção/beneficiação das 
instalações e aquisição de equipamentos; 
 3. Apoio à formação e à realização de eventos 
de carácter pontual; 
 4. Apoio à realização das Festas Populares e 
Religiosas do Concelho de Alvito. 
 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

Artigo 1°  

Definição e Lei habilitante 

 

O Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, adiante designado por RAMA, 

define os programas, tipos e critérios de apoio a 

prestar às Entidades/Associações de cariz 

desportivo, cultural e recreativo no Concelho de 

Alvito, assim como regula as condições da sua 

atribuição a entidades legalmente existentes 

que, prossigam fins de interesse municipal, nos 

termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro. 

 
Artigo 2° 
Âmbito 

 
1 – Consideram-se beneficiárias dos apoios 
previstos no presente Regulamento as 
Entidades e/ou Associações, legalmente 
constituídas, sediadas no Concelho de Alvito, 
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que organizem e/ou participem em atividades de 
carácter não profissional de interesse público 
municipal, nos domínios da cultura, do desporto, 
do recreio e do lazer, a desenvolver na área do 
Município de Alvito, ou caso se justifique fora 
dele. 
 
2 - Podem, excecionalmente, candidatar-se ao 
presente regime de apoios as Entidades e/ou 
Associações legalmente constituídas, não 
sediadas no Concelho de Alvito, cuja área de 
atuação e objetivos estatutários incidam 
também no Concelho de Alvito e que tenham 
atividade socialmente reconhecida nas suas 
iniciativas a cujo apoio se candidatam. 
 
3 - No âmbito do reconhecimento na Lei do 
Associativismo Jovem (Lei n.º 23/2006, de 23 de 
Junho), os “Grupos Informais de Jovens”, 
poderão também concorrer aos apoios, desde 
que cumpram todas as condicionantes legais e 
que demonstrem pretensões de se tornar 
associação, com iniciativas no Concelho de 
Alvito. 
 

Artigo 3º 
Objetivos 

 
São objetivos principais do Regulamento de 
Apoio ao Movimento Associativo: 
a) Apoiar iniciativas e Programas Anuais de 
Atividades, de carácter não-profissional, no 
âmbito da prática regular da produção e da 
fruição desportiva, cultural e recreativa; 
b) Apoiar pequenas intervenções tendentes à 
requalificação de espaços das coletividades, 
enquanto fator de convivência e estímulo à 
prática de atividades; 
c) Apoiar a melhoria dos equipamentos das 
coletividades, enquanto suporte das atividades 
já desenvolvidas por elas; 
d) Apoiar a formação técnica de elementos 
integrantes das coletividades ou de elementos 
integrantes em projetos. 
 

CAPITULO II 
PROGRAMAS E TIPOS DE APOIO 

 
Artigo 4º 

Programa de Desenvolvimento 
Desportivo 

 
1 – O Programa de Desenvolvimento Desportivo 
tem como finalidade a atribuição de apoios 

financeiros às atividades regulares a realizar 
durante uma época desportiva. 
 
2 – A candidatura ao Programa de 
Desenvolvimento Desportivo deverá enquadrar- 
-se nos seguintes tipos: 
a) Apoio financeiro à manutenção e 
desenvolvimento das atividades desportivas; 
b) Apoio financeiro à formação de agentes 
desportivos, até 50% do valor total das 
despesas; 
c) Cedência de transportes para a realização 
e/ou participação em provas desportivas; 
d) Apoio financeiro à utilização de transportes 
próprios para participação em eventos/provas 
desportivas; 
e) Cedência de instalações desportivas para 
treinos e/ou competições. 
 
3 – Os apoios a que se referem as alíneas a) a 
e) do número anterior são definidos em 
documentos específicos (Anexo1).  
 
4 – O apoio previsto na alínea d) do número 2 
deste mesmo artigo, obtém-se através da 
multiplicação do valor do quilómetro fixado, em 
cada ano, para o transporte em carro próprio 
dos funcionários públicos, pelos seguintes 
coeficientes: 
a) No âmbito de eventos/provas desportivas 
integradas em quadros competitivos federados: 
1,10 para carrinhas de 9 lugares e 1,50 para 
autocarros; 
b) No âmbito de outros eventos/provas 
desportivas: 0,5. 
 

Artigo 5º 
Programa de Desenvolvimento 

Cultural e Recreativo 
 
1 - O Programa de Desenvolvimento Cultural e 
Recreativo tem como finalidade a atribuição de 
apoios financeiros a entidades e associações 
culturais, mais concretamente às suas 
atividades regulares a realizar durante o ano 
civil. 
 
2 – A candidatura ao Programa de 
Desenvolvimento Cultural e Recreativo, deverá 
enquadrar-se nos seguintes tipos de apoio: 
a) Apoio financeiro à manutenção e 
desenvolvimento de atividades culturais e 
recreativas, até 65% do valor total das 
despesas;  
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b) Apoio na divulgação/comunicação das 
atividades; 
c) Apoio à formação dos agentes culturais e 
recreativos (técnicos, dirigentes, e outros), até 
50% do valor total das despesas; 
d) Cedência de transportes para a realização de 
atividades culturais e recreativas (apoio a 
conceder no âmbito do Regulamento de 
Cedência e Utilização das Viaturas Municipais 
de Passageiros em vigor no momento da 
candidatura); 
e) Cedência de Instalações Culturais ou 
Recreativas para exibições, exposições, e 
outros (apoio a conceder no âmbito de 
regulamentos existentes para os espaços 
culturais em vigor no momento da candidatura); 
f) Apoio financeiro à utilização de transportes 
próprios para participação em atividades 
culturais. 
 
3 – Os apoios a que se referem as alíneas a) a 
f), do número anterior, são quantificados em 
documentos próprios (Anexo2). 
 
4 - O apoio previsto na alínea f) do número 2 
deste mesmo artigo, obtém-se através da 
multiplicação do valor do quilómetro fixado, para 
cada ano, para o transporte em carro próprio 
dos funcionários públicos, pelo seguinte 
coeficiente: 0,5. 
 

Artigo 6º 
Programa de Infraestruturação 

 
1 – O Programa de Infraestruturação destina-se 
a apoiar Entidades/Associações de cariz 
desportivo, cultural, recreativo e de lazer na 
implementação e valorização dos espaços 
físicos de que as Associações sejam 
proprietárias. 
 
2 – A candidatura ao Programa referido deverá 
especificar o tipo de apoio pretendido (Anexo3): 
a) Apoio financeiro a obras de beneficiação e 
melhoramentos em instalações sociais, 
desportivas ou culturais, até 50% do valor total 
das despesas, no limite máximo de 2.500,00€; 
b) Apoio técnico à elaboração de projetos para 
construção de novas instalações sociais, 
desportivas ou culturais; 
c) Apoio financeiro à construção de novas 
instalações sociais, desportivas ou culturais; 

d) Disponibilização de terreno(s) para a 
construção de instalações sociais, desportivas 
ou culturais. 
 

Artigo 7º 
Programa de Apoio à Modernização e 

Autonomia Associativa 
 

1 – O Programa de Apoio à Modernização e 
Autonomia Associativa destina-se a apoiar 
Entidades/Associações de cariz desportivo, 
cultural e recreativo, na inovação de serviços 
específicos e na aquisição de equipamentos 
próprios para a melhoria dos serviços prestados 
à comunidade. 
 
2 – A candidatura ao Programa referido deverá 
enquadrar-se nos seguintes apoios previstos 
(Anexo4): 
a) Apoio financeiro à aquisição de equipamento 
informático, audiovisual e/ou multimédia, até 
50% do valor total da aquisição, no limite 
máximo de 600,00€; 
b) Apoio financeiro à aquisição de transportes 
próprios (carrinhas de 9 lugares e/ou 
autocarros), até 30% do valor total da aquisição, 
no limite máximo de 3.000,00€; 
c) Apoio financeiro à reparação de viaturas 
próprias (carrinhas de 9 lugares e/ou 
autocarros), até 50% do valor total das 
reparações, no limite máximo de 3.000,00€; 

d) Apoio financeiro à aquisição de mobiliário 
para as instalações sociais, até 35% do valor 
total da aquisição, no limite máximo de 500,00€; 
e) Apoio à aquisição de material e equipamentos 
desportivos ou culturais (desde que estes sejam 
portadores de publicidade da autarquia), até 
60% do valor total da aquisição; 
f) Apoio financeiro ao arrendamento de 
instalações sociais e ao aluguer de instalações 
que não existam no Concelho, até 100% e 50% 
dos seus valores totais anuais, respetivamente. 
 

Artigo 8º 
Programa de Realização de Eventos 

Pontuais 
 
1 – O programa de apoio a atividades de 
carácter pontual visa o apoio financeiro ou 
logístico à organização de atividades pontuais, 
não incluídas pelas associações no programa de 
apoio ao desenvolvimento associativo. 
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2 - A candidatura ao programa de apoio pontual 
deve ser devidamente fundamentada e deverá 
descriminar os objetivos a atingir, as ações a 
desenvolver, o número de participantes, os 
meios humanos, materiais e financeiros 
necessários, assim como a respetiva 
calendarização e orçamento (Anexo5). 
 
3 – A candidatura ao Programa referido deverá 
enquadrar-se nos seguintes tipos de apoio: 
a) Intercâmbios desportivos ou culturais, até 
50% do valor total das despesas; 
b) Competições de nível regional, nacional e 
internacional, até 50% do valor total das 
despesas; 
c) Exibição ou espetáculos considerados 
relevantes para o Município de Alvito, até 60% 
do valor total das despesas; 
d) Realização de Campos de Férias até 50% do 
valor total das despesas; 
e) Outros projetos que se julguem de interesse 
para a comunidade, até 40% do total das 
despesas. 

 
CAPITULO III 

CRITÉRIOS E APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS 

 
Artigo 9º 

Registo municipal de associações 
 

1 – A candidatura aos apoios municipais 
previstos no presente regulamento, obriga: 

a) Ao registo da entidade no município; 
b) À atualização anual da informação, 

quando for o caso. 
2 – O registo é efetuado, preferencialmente por 
via eletrónica, através do preenchimento de 
formulário próprio, acompanhado dos seguintes 
elementos:  
a) Cópia de documento comprovativo da 
constituição da associação;  
b) Cópia dos estatutos atualizados e da 
respetiva publicação em Diário da República;  
c) Cópia do início de atividade entregue da 
Autoridade Tributária e Aduaneira; 
d) Cópia do documento de declaração de 
utilidade pública, quando aplicável;  
e) Cópia da ata da tomada de posse dos corpos 
sociais;  
f) Cópia da inscrição no Registo Nacional de 
Clubes e Federações Desportivas, nos casos 
em que o mesmo é exigível;  
 

 
3 - As associações devem promover a 
atualização do registo sempre que se registem 
alterações. 
 

Artigo 10º 
Candidaturas 

 
1 - A candidatura aos diversos programas deve 
ser apresentada, impreterivelmente, até ao dia 
31 de agosto, de cada ano, salvo os apoios 
solicitados ao abrigo do Programa de 
Realização de Eventos Pontuais, que poderão 
ser apresentados até um mês antes da sua 
realização, ficando, neste caso, condicionados à 
disponibilidade orçamental do Município. 
 
2 - A candidatura é formalizada através do 
preenchimento de formulário próprio, 
acompanhado de: 
a) Relatório de Atividades desenvolvidas no ano 
anterior; 
b) O último Relatório de Contas acompanhado 
com o respetivo parecer do Concelho Fiscal; 
c) Plano de Atividades para esse ano; 
d) Declaração da Autoridade Tributária e 
Aduaneira e do Instituto de Segurança Social, 
IP, comprovativa da situação fiscal e 
contributiva, ou em alternativa, consentimento 
para consulta da respetiva situação. 
 
3 - Até à decisão, a Câmara Municipal pode 
solicitar outros elementos que sejam 
necessários à apreciação da candidatura.  
 
4 - São excluídas as candidaturas que não 
cumpram o disposto no número 2 do presente 
artigo. 
 
5 - Em casos excecionais, devidamente 
justificados, a Câmara Municipal, a requerimento 
da associação, pode fixar um prazo para a 
apresentação dos documentos em falta. 
 
6 - O prazo previsto no número anterior não 
pode ir além do prazo previsto para a 
apreciação da candidatura. 
 

Artigo 11º 
Apreciação e Decisão 

 
1 – A apreciação da candidatura é efetuada no 
prazo de 30 dias a contar da data limite para a 
sua apresentação. 
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2 - Os serviços municipais que analisam a 
candidatura elaboram um relatório que serve de 
fundamento à decisão do órgão executivo. 
 
3 - A decisão de atribuição do apoio compete à 
Câmara Municipal. 
 
4 - A atribuição do apoio está condicionada à 
disponibilidade financeira e orçamental do 
Município. 
 
5 - A determinação do montante e tipo de apoio 
a conceder a cada entidade associativa, está 
dependente da conjugação de critérios 
específicos de acordo com o(s) Programa(s) a 
apoiar. 
 
6 – Na definição dos subsídios a atribuir às 
diversas associações, nos diversos programas a 
que se candidatem, serão tidos em conta os 
seguintes fatores de ponderação: 
I. Fatores de ponderação genéricos: 
a) Número de associados com quotização 
regularizada; 
b) Número de atividades desenvolvidas; 
c) Frequência das atividades (regular ou 
pontual); 
d) Historial associativo (tradição e implantação 
social); 
e) Património associativo (títulos conquistados, 
património construído, gestão de instalações, 
etc.); 
f) Análise do último relatório de contas e 
relatório de atividades aprovados em 
assembleia geral, assim como orçamento e 
plano de atividades para o ano seguinte. 
II. No âmbito das Associações Desportivas: 
a) Número total de praticantes envolvidos 
(federados e/ou não federados); 
b) Número de modalidades / atividades; 
c) Número de equipas / escalões em cada 
modalidade; 
d) Nível competitivo (distrital, regional, nacional 
ou internacional); 
e) Especificidade da modalidade; 
f) Tipo de enquadramento técnico. 
III - No âmbito das Associações Culturais e 
Recreativas: 
a) Autonomia financeira; 
b) Inovação; 
c) Valorização do património cultural e 
etnográfico do concelho (nomeadamente, 
gastronomia, envolvimento comunitário e 
património oral e edificado). 

 
CAPITULO IV 

COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Artigo 12º 
Protocolos Financeiros 

 
1 – As comparticipações financeiras atribuídas 
no âmbito do presente Regulamento aos 
Clubes/Associações Desportivas e outras 
Associações são atribuídas mediante contratos 
programa (lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro) ou 
protocolos, respetivamente, a celebrar entre a 
Câmara Municipal e as entidades beneficiárias, 
podendo ser disponibilizadas, conforme os 
casos: 
a) De uma só vez; 
b) Em tranches trimestrais ou duodécimos 
quando se trate de programas anuais; 
c) Outra modalidade, a especificar caso a caso, 
no âmbito dos projetos pontuais. 
 
2 – Os Contratos-programa e Protocolos 
estabelecem: 
- Objeto; 
- Direitos e Deveres das partes; 
- Prazo de Execução do Programa; 
- Comparticipação financeira; 
- Execução do Programa; 
- Monotorização e Modelo de Avaliação. 
 

Artigo 13º 
Apoios Financeiros 

 
1 – Os apoios financeiros concedidos no âmbito 
do presente Regulamento a atividades pontuais 
serão atribuídos em duas tranches. A primeira 
de 70%, atribuída antes da realização do 
evento, a segunda (30%) após o seu término e 
condicionada à apresentação de relatório final 
(Ficha Modelo 1, do Anexo 2) no prazo de 30 dias 
úteis subsequentes à conclusão da atividade. 
 
2 - O prazo previsto no número anterior poderá, 
em casos excecionais devidamente 
fundamentados, ser prorrogado por uma só vez, 
por igual período. 
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CAPITULO V 
OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES E 

CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO 
 

Artigo 14º 
Obrigações das Entidades 

 
As Entidades beneficiárias obrigam-se a:  
a) Cumprir o programa de ações cofinanciadas; 
b) Incluir em todo o material de divulgação das 
iniciativas objeto de cofinanciamento a 
identificação do “Apoio / Município de Alvito”, 
com o respetivo logotipo ou Brasão. 
c) Comunicar à Câmara Municipal, até ao dia 
vinte e cinco do mês anterior ao da realização 
da atividade, a data e local da ação a fim de ser 
incluída nos meios de promoção de atividades 
do Município; 
d) Garantir a veracidade de todas as 
declarações prestadas; 
e) Facultar à Câmara Municipal de Alvito, a 
informação necessária à monitorização. 
 
 

Artigo 15º 
Condições de Exclusão 

 
1 - Constituem condições de exclusão:  
a) A não observância do disposto no artigo 14º, 
a qual implica a cessação do apoio com 
eventual devolução dos apoios já entretanto 
recebidos; 
b) A verificação de informações ou dados falsos 
e/ou enganosos nos documentos a que se 
refere o Artigo 10º. 

 
 

Artigo 16º 
Incumprimento dos Contratos programa ou 

Protocolos 
 

1 - O incumprimento culposo do Contrato 
programa ou Protocolo, nomeadamente para 
fins diferentes dos acordados, por parte da 
entidade beneficiária, confere à entidade 
concedente o direito de resolver o Contrato ou 
Protocolo. 
 

2 - A decisão de resolução prevista no número 
anterior, bem como a sua fundamentação, é 
comunicada ao interessado, sendo-lhe fixado 
um prazo de dez dias úteis para recorrer do 
projeto de decisão. Findo o qual sem que o 
beneficiário cumpra o pretendido, é causa de 

rescisão contratual unilateral por parte Câmara 
Municipal de Alvito, com direito de reversão dos 
montantes entretanto entregues ao beneficiário. 
 
 
 

CAPITULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 17º 

Norma Revogatória 
 
São revogados o Regulamento de Concessão 
de Apoio Financeiro a Atividades de Interesse 
Municipal nos Domínios da Cultura, das Artes, 
do Recreio e do Lazer (RCAFAIM) e o 
Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo (RAMAD), bem como 
outras disposições regulamentares da Câmara 
Municipal de Alvito que colidam com o disposto 
no presente regulamento. 

 
 

Artigo 18º 
Dúvidas e Omissões 

 
Compete à Câmara Municipal resolver todas as 
dúvidas e casos omissos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em Reunião de Câmara de 
_____________ 

 
Aprovado em Assembleia Municipal de 

___________ 
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Anexos: 

 

Anexo 1 – Associações desportivas: 

Ficha Modelo 1 – Ficha de Candidatura ao 

Programa de Desenvolvimento Desportivo; 

Ficha Modelo 2 – Ficha de Modalidade/Equipa; 

Ficha Modelo 3 – Cedência Instalação(ões) 

Desportiva(s) Utilização(ões) Regular(es); e, 

Ficha Modelo 4 - Cedência Instalação(ões) 

Desportiva(s) Utilização(ões) Pontual(is); 

Ficha Modelo 5 - Deslocações em transportes 

próprios; 

  

Anexo 2 – Associações Culturais e 

Recreativas: 

Ficha Modelo 1 – Ficha de Candidatura ao 

Programa de Desenvolvimento Cultural e 

Recreativo; 

Ficha Modelo 2 – Deslocações em transportes 

próprios; 

 

Anexo 3 – Ficha de Candidatura ao Programa 

de Infraestruturação Associativa; 
 

Anexo 4 – Ficha de Candidatura ao Programa 

de Modernização e Autonomia Associativa; 

 

Anexo 5 – Ficha de Candidatura ao Programa 

de Realização de Evento Pontuais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 
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Anexo 1 
 

Associações desportivas 
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Anexo 1 
 

Ficha Modelo 1 – Ficha de Candidatura ao Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 

ÉPOCA DESPORTIVA ______/____ 

 

1 – ASSOCIAÇÃO: __________________ 
 

2 – APOIOS PRETENDIDOS: 

 

 Apoio Financeiro à Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Desportivas: 

        NÃO       SIM                    
                          Preencher Fichas Mod. 2 

 

 Apoio à Formação de Agentes Desportivos:  

        NÃO       SIM                    
                          Preencher o nº 3 

 

 Cedência de Transportes para a Realização e/ou Participação em Provas Desportivas:  

        NÃO       SIM                    

                           Anexar Calendário(s) 

 

 Apoio Financeiro à Utilização de Transportes Próprios 

        NÃO       SIM          Valor Anual Previsto: ________________ €                  

  

 Cedência de Instalações para Treinos e Competições 

        NÃO       SIM                    

                             Preencher o nº 4 

 

3 – FORMAÇÃO DE AGENTES DESPORTIVOS: 

 

 Técnico(s) de Modalidades 

        NÃO      SIM 

   

 Dirigentes Desportivos 

        NÃO      SIM 

 

 Outros 

        NÃO      SIM     Quais: ______________________________ 
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3.1 – AÇÕES / CURSOS DE FORMAÇÃO 

 

 A Realizar no Concelho 

              NÃO      SIM     
 

                  Nº DE AÇÕES / CURSOS: ______ 
 

                  MODALIDADES: __________________________________________________ 

 

 A Participar Fora do Concelho 

                NÃO      SIM     
 

                 Nº DE AÇÕES / CURSOS: ______ 
 

                 MODALIDADES: __________________________________________________ 

 
3.2 – ORÇAMENTAÇÃO  

 

- TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS: _______________ € 
 

 

4 – CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA 

 
4.1 – ATIVIDADES REGULARES 

 

 PARA TREINOS 

                NÃO     SIM                       
                                                                    Preencher Ficha Mod. 3 

 

 PARA COMPETIÇÕES 

               NÃO     SIM                       
                            Anexar Calendário(s)  

 
4.2 – ATIVIDADES PONTUAIS 

 

 PARA TREINOS 

                NÃO     SIM                       

                                                                
 

 PARA COMPETIÇÕES 

                NÃO     SIM   

                                                                 

 

 

Alvito, ____ de ________________de 20____   A Direção: ____________________ 
 

 

 

Preencher Ficha Mod. 4 
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Anexo 1 
Ficha Modelo 2 - Ficha de Modalidade/Equipa 

GRELHA de VALORES dos APOIOS FINANCEIROS das ATIVIDADES REGULARES da ÉPOCA DESPORTIVA: ____________________ 
Associação: _____________________  Modalidade/Equipa/Escalão: ____________________ 

DESIGNAÇÃO Valor 
unit.(Euros) Quantidades 

 

Objetivo do apoio  

A - ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA     

      1 - Enquadramento Técnico 

- Apoio financeiro mensal de acordo com duração época desportiva da equipa; 

- Apoio limitado ao máx. de 3 técnicos sendo um obrigatoriamente da área da saúde; 

- O(s) treinador(es) tem que ser portador(es) do Titulo Profissional de Treinador(a) de Desporto, de acordo 

com a lei nº. 40/2012, de 28 de agosto. 

 

 

Indicar nº meses de 
duração da atividade 

Duração da atividade da 

equipa 

           1.1 - Monitor 20,00€  

Indicar técnico(s) por 
nível de formação 

Comparticipação dos 

honorários dos técnicos 

das equipas 

(cálculo efetuado tendo por 

base 2 treinos/semana) 

           1.2 - Treinador   

                 1.2.1 - Nível I 50,00€  

                 1.2.2 - Nível II 75,00€  

                 1.2.3 - Nível III 90,00€  

                 1.2.4 - Nível IV 100,00€  

           1.3 - Licenciado Educação Física/Desporto 75,00€  

           1.4 – Técnico da área da saúde (médico, enfermeiro, fisioterapeuta,…) 75,00€  

      2 - Inscrições na Associação/Federação 
(Valor a suportar na totalidade pela autarquia mediante apresentação comprovativo da despesa) 

100% 
 

Indicar valor previsto  

      3 - Escalões de Formação     

           3.2 – Apoio ANUAL por Atletas 50,00€  Indicar nº atletas 
Seguro+Exame médico 

desp.+Alimentação+… 

           3.3 – Participações em competições     

                  3.3.1 – Desportos Coletivos     

a) Âmbito distrital/regional 500,00€  Indicar nº competições 
Inscrição nas competições+ 

+taxas dos jogos em casa+… 
b) Âmbito nacional 1.600,00€  Indicar nº competições 

c) Âmbito internacional a)   

                  3.3.2 – Desportos Individuais     

a) Âmbito distrital/regional 40,00€  Indicar nº atletas 

Participação nas competições b) Âmbito nacional 60,00€  Indicar nº atletas 

c) Âmbito internacional a)   

      4 - Escalões Sénior/Veteranos     

          4.1 – Apoio ANUAL por atleta 110,00€  Indicar nº atletas 
Inscrição+Seguro+Exame médico 

desp+Alimentação+… 

          4.2 – Modalidades coletivas     

a)  Âmbito distrital/regional 900,00€  Indicar nº competições 
Inscrição nas competições+ 

+taxa jogos em casa+… 
b) Âmbito nacional 2000,00€  Indicar nº competições 

c)  Âmbito internacional a)   

          4.3 – Modalidades individuais     

a) Âmbito distrital/regional 80,00€  Indicar n.º atletas 

Participação nas competições b) Âmbito nacional 100,00€  Indicar n.º atletas 

c) Âmbito internacional a)   

B - ATIVIDADE DESPORTIVA NÃO FEDERADA     

      1 - Enquadramento Técnico 

              - Apoio financeiro mensal de acordo com duração época desportiva da equipa; 
              - Apoio limitado ao máximo de 1 técnico. 

 
 

Indicar n.º meses de 
duração da atividade 

Duração da atividade da 
equipa 

           1.1 - Monitor 20,00€  

Indicar grau formação 
do técnico 

Honorários dos técnicos 

(2 treinos/semana) 

           1.2 – Treinador (Titulo Profissional de Treinador(a) de Desporto, de acordo lei nº 40/2012, de 28 de agosto)   

                 1.2.1 - Nível I 50,00€  

                 1.2.2 - Nível II 75,00€  

                 1.2.3 - Nível III 90,00€  

                 1.2.4 - Nível IV 100,00€  

           1.3 - Licenciado Educação Física/Desporto 75,00€  

      2 – Apoio ANUAL por Atleta 35,00€  Indicar nº atletas Exame médico+Seguro Desport.+… 

NOTAS: - a) A apoiar 50% das despesas mediante apresentação de comprovativos fiscalmente válidos assegurando sempre o mínino do valor proposto para âmbito nacional; 
- Os clubes devem preencher UMA FICHA Mod. 2, do Anexo1, por Modalidade/Equipa/Escalão; - Preencher consoante se trate duma Atividade Desportiva Federada (A: – Escalões de formação => 1-, 2- e 3-; - 
Escalão Sénior/Veteranos => 1-, 2- e 4-) ou Atividade Desportiva Não Federada (B => 1- e 2-); - Os valores apresentados nesta grelha são atualizados em função da taxa anual de inflação. 
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Anexo 1 
 

Ficha Modelo 3 - Cedência Instalação(ões) Desportiva(s) Utilização(ões) Regular(es) 
(TREINOS) 

 

PERIODO 

de 

CEDÊNCIA 

INSTALAÇÃO HORÁRIO 

DIAS 

da 

SEMANA 

INSTALAÇÕES  

de APOIO 

NECESSÁRIAS 

MATERIAL 

DESPORTIVO 

NECESSÁRIO 
 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 
 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 

às 
____h ___ 

   

 
 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 

   

 

 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 

às 
____h ___ 

   

 
 

DE: ____/____/____ 
 

A:   ____/____/____ 
 

 
 

____h ___ 
às 

____h ___ 
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Anexo 1 
 

Ficha Modelo 4 - Cedência Instalação(ões) Desportiva(s) Utilização(ões) Pontual(is) 

(TREINOS E/OU COMPETIÇÕES) 
 

DATA 
DE 

CEDÊNCIA 
INSTALAÇÃO HORÁRIO 

INSTALAÇÕES 
DE APOIO 

NECESSÁRIAS 

MATERIAL 
DESPORTIVO 
NECESSÁRIO 

 
____/____/_____ 

 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 

  

 
 

____/____/_____ 
 

  
______h ______ 

às 
______h _____ 
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Anexo 1 
Ficha Modelo 5 - Deslocações em transportes próprios 

 

  
ASSOCIAÇÃO:   

 
MÊS:   

   

            1 - Atividades Desportivas Com Quadro Competitivo Federado 
                  

Data 
Modalidade 
Desportiva 

Escalão Competição 
Quadro 

Competitivo 
Nº de 

Atletas 
Localidade 
de Destino 

Código 
Postal 

Nº De 
Viaturas 

Nº Kms     
(a)  

                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 

                
TOTAL: 

  
 

        
  

  

            2 - Outros Eventos/Atividades Desportivas 
                              

 
Data 

Modalidade 
Desportiva 

Escalão Designação 
Nº de 

Atletas 
Localidade 
de Destino 

Código 
Postal 

Nº De 
Viaturas 

Nº Kms     
(a) 

                   
                   
                   
                   
                   
 

 
              TOTAL: 

  
 

        
  

  
Legenda: 

      
  

  (a) - A validar pela Câmara, em função da distância mais curta calculada através do site "ViaMichelin"; 

1 - O prazo para entrega da Ficha Modelo 5, é o dia 15 do mês seguinte a que se efetuam as deslocações; 

2 - A entrega da Ficha Modelo 5 fora de prazo pode inviabilizar a entrega do respetivo apoio financeiro. 

            

            

            

                    Alvito, ___ de __________________ de 20____ A Direção: _________________ 
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Anexo 2 

 

Associações Culturais e Recreativas 
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Anexo 2 
Ficha Modelo 1 - Ficha de Candidatura ao Programa de Desenvolvimento Cultural e 

Recreativo 
 

ENTIDADE PROPONENTE   

Designação do Projeto  

Endereço:   

Código Postal      -    Localidade   

Número de Sócios (aprox.)   

Coordenador/Responsável do Projeto 

Nome:   

Função:   

Fax:   Telefone  

E-mail   

Horário Preferencial Para Contacto Telefónico:  
 

 
1. MEMÓRIA DESCRITIVA/JUSTIFICATIVA 

 
  
 

  

 

 

  

 

 

 
(anexar cópia de documento de constituição e respetivos estatutos)essário 

 
2. OBJETIVOS 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
(adicionar anexo se for necessário) 
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3. CRONOGRAMA/CALENDARIZAÇÃO  
 

Data Inicio Data Término Ações 

  1.  

 

 

  2.  

 

 

  3.  

 

 

  4.  

 

 

  5.  

 

 

  6.  

 

 
 

 
4. RECURSOS  

4.1 - Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

4.2 - Equipamento (não substitui pedido formal dos mesmos): 

 

 

 

 

4.3 - Espaços (não substitui pedido formal dos mesmos): 
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5. ORÇAMENTO  
          (Só são elegíveis os valores acompanhados de comprovativos fiscalmente válidos) 
 

Resumo em Euros 

I. Pessoal  € 

A. Cachets € 

B. Serviços Contratados  € 

C. Outros Custos com pessoal € 

II. Material  € 

A. Custos com Espaços  € 

B. Aluguer e Compra de Equipamento  € 

C. Consumíveis  € 

D. Deslocações  € 

E. Divulgação / Promoção  € 

III. Outros Custos  € 

A. € 

B. € 

C. € 

D. € 

Total  € 
 

Custos assumidos pela entidade € 

Comparticipação solicitada à CMAlvito € 

Outros Apoios Financeiras Solicitados 
(não havendo confirmações, referir montantes solicitados a outras entidades):  
A.  € 

B.  € 

C.  € 

D.  € 
 

NOTA: É obrigatória a apresentação das contas e relatório do projeto até 30 dias após a sua conclusão. 
 

Observações: 

      
 
  
 

Data: ____________________, ______ de ___________________ de _______ 
 
 

________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 
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Anexo 2 
Ficha Modelo 2 - Deslocações em transporte próprio 

 

          

  
ASSOCIAÇÃO:   

 
MÊS:   

  

          

          

          

 
1 -  Eventos/Atividades  

       
 

                  

 

Data Atividade Designação 
Nº 

envolvidos 
Localidade de 

Destino 
Código 
Postal 

Nº De 
Viaturas 

Nº 
Kms     
(a) 

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

  

        
 

 

        
 

 

 

Legenda: 
     

 
 

 
(a) - A validar pela Câmara, em função da distância mais curta calculada através do site "ViaMichelin"; 

 
1 - O prazo para entrega da Ficha Modelo 5, é o dia 15 do mês seguinte a que se efetuam as deslocações; 

 
2 - A entrega da Ficha Modelo 5 fora de prazo pode inviabilizar a entrega do respetivo apoio financeiro. 

          

          

          

  

        

       

          

          

          

          

     

 Alvito, ___ de ___________________ de 20____ 

          

          

          

          

          

   

A Direção: ________________________ 
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Anexo 3 – Programa de Infraestruturação Associativa 
 

 

FICHA DE CANDIDATURA 
 

 
1 - ASSOCIAÇÃO: ___________________________________________ 
 
2 – APOIOS PRETENDIDOS: 

 

 Apoio Financeiro a Obras de Beneficiação e Melhoramentos em Instalações 
Sociais e Desportivas (Só são elegíveis os valores acompanhados de comprovativos fiscalmente válidos) 

         NÃO       SIM      Valor Total de Despesas Previsto  ____________ €  

 
 

 Apoio Técnico à Elaboração de Projetos para Construção de Novas Instalações 
Sociais e Desportivas  

         NÃO       SIM        

 
      

 Apoio Financeiro à Construção de Novas Instalações Sociais e Desportivas 
(Só são elegíveis os valores acompanhados de comprovativos fiscalmente válidos) 

        NÃO       SIM      Valor Total de Despesas Previsto  _____________ € 

 
                    

 Disponibilização de Solos para a Construção de Instalações Sociais e desportivas 

        NÃO       SIM        
 

 

3 – DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS APOIOS PRETENDIDOS: 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

                                                 

Alvito, ____ de _______________________ de 20____ 
  
 

 

________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 
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Anexo 4 – Programa de Modernização e Autonomia Associativa 
 

FICHA DE CANDIDATURA 

 
 

1 - ASSOCIAÇÃO: __________________________________________ 

 

 

2 – APOIOS PRETENDIDOS: 
 

 Apoio Financeiro à Aquisição de Equipamento Informático, Audiovisual e/ou 
Multimédia 

         NÃO       SIM       Valor Previsto da Aquisição  ___________ € 
 

 Apoio Financeiro à Aquisição de Transportes Próprios 

         NÃO       SIM       Valor Previsto da Aquisição  ___________ € 
 

 Apoio Financeiro à Reparação de Viaturas da Associação 

         NÃO       SIM        Valor Previsto das Reparações  __________ € 
      

 Apoio Financeiro à Aquisição de Mobiliário para as Instalações Sociais 

        NÃO       SIM        Valor Previsto da Aquisição  __________ € 
                    

 Apoio Financeiro à Aquisição de Material e Equipamentos  

        NÃO       SIM        Valor Previsto da Aquisição  __________ € 

 Apoio Financeiro ao Arrendamento de Instalações Sociais  

        NÃO       SIM        Valor Anual do Arrendamento  __________ € 

 Apoio Financeiro ao Aluguer de Instalações não Existentes no Concelho 

        NÃO       SIM        Valor Anual do Aluguer  ____________ €    

 

 

 

 
Alvito, ____ de _______________________ de 20_____ 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 
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Anexo 5 – Programa de Realização de Evento Pontuais 
 

 FICHA DE CANDIDATURA 
 

 

 

1 – ASSOCIAÇÃO: ______________________________________________ 
 
2 – EVENTOS A REALIZAR: 
 (Por cada evento é obrigatório preencher o documento presente no Anexo 2 – Modelo1) 
 
 

 Intercâmbios  

         NÃO       SIM        Total Despesas Previstas: _________ € 
       

 Competições 

      -  Nível Regional     NÃO      SIM      Total Despesas Previstas: _______ € 

      -  Nível Nacional     NÃO      SIM      Total Despesas Previstas: _______ € 

      -  Nível Internacional    NÃO     SIM    Total Despesas Previstas: _______ € 
  

 Projetos de CAMPOS DE FÉRIAS  

         NÃO       SIM      Total Despesas Previstas: _________€ 
   

 Exibição de Espetáculos  

         NÃO       SIM      Total Despesas Previstas: _________ € 
   

 Outros 

         NÃO       SIM       Quais ?  ______________________________________ 
 

                                                 Total Despesas Previstas: __________ € 

 

 

3 – CALENDARIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 

Os pedidos de apoio para este programa terão que dar entrada na Câmara Municipal, no 
mínimo, até 30 dias antes da sua realização, devendo para isso ser preenchida a FICHA MOD. 
1 do ANEXO 2. 
 

 

Alvito, _____ de _____________________ de 20_____ 
 
 
 

________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

 


