
Descrição Taxa Valor
Critérios Gerais 35% 77 000,00 €               
Atividade Cultural / Recreativa 22,5% 49 500,00 €               
Atividade Desportiva 25% 55 000,00 €               
Atividade Artistica/Performativa 10% 22 000,00 €               
Atividade Ambiental e de Educação para Cidadania 7,5% 16 500,00 €               

TOTAL 100% 220 000,00 €             

Descrição em sub-categorias
Critérios Gerais
Estatuto de Utilidade Pública 4% 4%
Sede Própria 13%

Licença de utilização/Alvará 4%
Área 4%
Valor pago de IMI/Renda 5%

Nº de atvidades anuais que se propõe realizar 30% 30%
Relatório e Contas Anual entregue com quadro de despesas e receitas 15%

Valor de despesa 5%
Valor de outras receitas (% de Auto financiamento) 10%

Parcerias 20%
nº de parcerias com entidades públicas (excepto grupo autarquico) 5%
nº de parcerias com outras associações 10%
nº de parcerias com empresas 5%

Participações em atividades da CMC e/ou em co-organização (n.º de participações) 10% 10%
Taxa de execução média dos programas de apoio municipais acima dos 95% 4% 4%
Registo na Plataforma do Associativismo 2% 2%
Utilização da Plataforma do Associativismo 2% 2%

Atividade Cultural e Recreativa
Impacto Cultural, social, económico ou turistico na divulgação do concelho 37%

Público Alvo (Sócios, Freguesia, Município, Região, Nacional, internacional) 15%
Nº de edições do evento 7%
Orçamento de despesa previsto 15%

Formação realizada no âmbito cultural e recreativo (nº de elementos da associação afectos a organização da actividade) 11% 11%
Nº de atividades e participantes (N.º Participantes/ N.º Atividades) 35% 35%
Carácter único da atividade (Municipal; Regional; Nacional; Internacional) 17% 17%

Atividade Desportiva 
Atividade pontual 6%

nº de edições 1%
público alvo (sócios, fregueses, concelho, Região, Nacional, internacional) 1%
orçamento da despesa previsto 1%
Âmbito da atividade (freguesia, concelho, região, nacional, internacional) 1%
nº de entidades ou outros clubes que participam 1%
Duração do evento (dias) 1%

Impacto Desportivo, social, turistico e económico 10%
nº de modalidades praticadas 5%
nº de escalões etários por modalidade 5%

Nº de atletas federados e não federados 22%
Nº de atletas federados e não federados nº atletas federados 15%
Atletas de alta competição (representado a selecção nacional) 7%

Incentivo a experimentação e prática desportiva 10%
nº de atletas nos ultimos dois anos 4%
nº de participantes por recreação ou em quadro não competitivo 2%
nº de ações de demonstração ou captação ou sensibilização para a modalidade 4%

Divulgação da Pratica desportiva  (Municipal, Regional, Nacional, internacional) 8% 8%
Diversificação da oferta desportiva caracter único da modalidade (sim/não) 10% 10%
nº de entidades que  participam nos eventos realizados nº de deslocações previstas no âmbito da modalidade 7% 7%
duração do evento duração do calendario desportivo (em dias) 7% 7%
Modalidade ou atividade pontual realizada em parceria sim/não 10% 10%
nivel de formação de treinadores da modalidade nº de treinadores com certificados federativos 10% 10%

Atividade Artistica e Performativa
Impacto Cultural, social, economico ou turistico na divulgação do concelho 31%

Publico Alvo (sócios, fregueses, concelho, Região, Nacional, internacional) 12%
nº de edições do evento nº 7%
orçamento de despesa previsto valor em euros 12%

Formação realizada no âmbito artistico e performativo 18%
nº de ações de âmbito formativo desenvolvidas pela associação 8%
nivel de formação artistico do director ou equiparado licenciado( sim/não) 5%
nº de anos de experiência na atividade por parte do diretor ou equiparado 5%

nº de elementos ativos que participam nas atividades artisticas/performativasmédia dos ultimos 3 anos 15% 15%
nº de participações nos ultimos 2 anos 21%

no concelho 7%
fora do concelho 14%

Registo de obras inéditas em diversos formatos (sonoro, audiovisual, etc..)sim ou não 15% 15%

Impacto Ambiental, social, económico ou turistico na divulgação do concelho 30%
Público Alvo (sócios, fregueses, concelho, Região, Nacional, internacional) 11%
nº de edições do evento 8%
orçamento de despesa previsto 11%

Pertinência do tema e das ações no plano das politicas ambientais do municipiopouco pertiente/parcialmente pertinente/globalmente pertinente 10% 10%
Importância do tema/ação no local onde a mesma se desenvolvepouco importante/importante/muito importante 10% 10%
nº de participantes por iniciativa ratio de participantes por atividade 17% 17%
Experiência da associação em realizar iniciativas deste tiponº de atividades deste tipo realizadas 10% 10%
Nº de parcerias 13%

com outras associações nº 8%
com entidades publicas e empresas nº 5%

Inovação da iniciativa caráter único a nivel da (freguesia, concelho, região, nacional, internacional) 10% 10%

Atividade Ambiental e Educação para Cidadania


