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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

inquérito às associações
gabinete de apoio ao associativismo

data

02 DIÁRIO DA REPÚBLICA

n.º DRpublicação em diário da república série

n.º DRutilidade pública série data

03 FUNCIONAMENTO

número de sócios

dirigentes atuais

nome do Presidente

correio eletrónico telefone

nome do Vice-presidente

correio eletrónico telefone

nome do Secretário

correio eletrónico telefone

nome do Tesoureiro

correio eletrónico telefone

05 ESTÁ FILIADA EM ALGUMA ORGANIZAÇÃO OU FEDERAÇÃO

sim não

quais?

campo de futebol

06 DESCREVA O PATRIMÓNIO PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO

polidesportivo salão terreno

outro:

parque gimnodesportivo

04 ÂMBITO EM QUE SE INSERE

Ambiental

Cultural

Desportivo

Juvenil

Recreativo

Religioso

Social

Voluntariado

Educacional

Escutismo

Outro

01 CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO / COLETIVIDADE

designação

morada / sede

correio eletrónico telefone fax

código postal -

freguesia localidade

site

NIPC

data da fundação

número de identificação bancária (NIB)

CAE

Gestão Autarquica:

DAF (Área Jurídica,Taxas e Licenças, Recursos

Humanos, Águas e Saneamento, Metrologia) e DECD

(Turismo, Desporto e Juventude, Ação Social)
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07 ENCARGOS
encargos:
- sede sim valor do custo anual €uros,

- edifício próprio sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

- edifício cedido

- edifício arrendado

- aluguer de equipamentos

- compra de equipamentos

- transportes

- alimentação

- técnicos credênciados

- viaturas

- compra de viaturas sim valor do custo anual €uros,

- compra de vestuário sim valor do custo anual €uros,

- confeção de vestuário sim valor do custo anual €uros,

- compra de calçado sim valor do custo anual €uros,

- compra de instrumentos músicais

- seguros

- apoio médico

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,
outros encargos (quais):

valor do custo anual €uros,

valor do custo anual €uros,

valor do custo anual €uros,

- água sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

sim valor do custo anual €uros,

- luz

- gás

08 ATIVIDADES ORGANIZADAS POR OUTRAS ENTIDADES, EM QUE GERALMENTE PARTICIPA

DATA ATIVIDADE LOCAL ORGANIZADOR N.º ELEMENTOS DA
ASSOCIAÇÃO ENVOLVIDOS

09 ELEMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO
SECÇÕES /

MODALIDADES
FEDERADOS

(ver NOTA 3)
NÃO

FEDERADOS RESPONSÁVELFORMAÇÃO PERÍODO
DA ACÇÃO CONTACTO
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13 MODALIDADES E PROVAS

MODALIDADES PROVAS EM QUE PARTICIPAMESCALÃO CLASSIFICAÇÃO
ÉPOCA ANTERIOR

N.º
ELEMENTOS

12 LOCAIS (PÚBLICOS OU PRIVADOS) ONDE SE REALIZAM AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO

Os pontos 13 e 14 são preenchidos apenas pelas associações com atividade desportiva

11 ATIVIDADES REGULARES

N.º ELEMENTOS MODALIDADES
COLETIVAS

EQUIPAMENTO
EXISTENTEESCALÃO

TREINADORES
CREDENCIADOS

(nível técnico)
EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO

MODALIDADES
INDIVIDUAIS

14 DESPORTOS INDIVIDUAIS

n.º de campeões nacionais n.º de campeões regionais

NOME DO ATLETA MODALIDADE CATEGORIA

10 PRINCIPAIS MEIOS DE FINANCIAMENTO

apoios e / ou subsídios:

auto financiamento:

candidaturas efetuadas:

patrocínios / donativos e mecenato:
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16 PLANO DE ATIVIDADES ANO CORRENTE

ATIVIDADE PLANEADA LOCALDATA

15 RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO ANTERIOR

DATA ATIVIDADE N.º PARTICIPANTES ENVOLVIDOS PÚBLICO ABRANGIDOLOCAL
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gaa@cm-mira.pt
outros contactos: geral@cm-mira.pt

18 NOTAS

1. Anexar estatutos (se ainda não enviaram), cópia NIPC e relatório de contas do ano anterior .

2. Enviar informação, para constar na agenda cultural online, caso não esteja contemplado no plano de atividades.

4. O presente inquérito deve ser enviado para a Câmara Municipal de Mira, ao cuidado do Presidente/Vereador com o Pelouro do Desporto
e Associativismo, sita na Praça do Município, 3070-304 Mira. Qualquer dúvida contate a Câmara Municipal de Mira.

3. A Associação/coletividade que tenha atividade federada, deve entregar o comprovativo das inscrições dos atletas nas respetivas
Associações ou Federações de cada modalidade.

17 IDENTIFICAÇÃO DE QUEM PREENCHEU O QUESTIONÁRIO

nome

datatelefone telemóvel

NOTA: Se as linhas não foram suficientes, anexar Plano de Atividades ao documento.

ATIVIDADE PLANEADA LOCALDATA

(continuação da tabela anterior)
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