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1. Introdução 

 

A Câmara Municipal de Silves tem como objetivos a promoção, o surgimento e a realização de 

projectos culturais e recreativos da iniciativa dos cidadãos locais, integrados em instituições 

de âmbito cultural de reconhecida qualidade e interesse para o concelho. 

 

De forma a assegurar uma maior eficácia e transparência na atribuição de apoios por parte da 

Câmara Municipal de Silves às instituições de âmbito cultural sedeadas no concelho, a 

Autarquia definiu um conjunto de regras e prioridades indispensáveis para a obtenção dos 

mesmos. Neste quadro, compete ao Município assumir um papel dinamizador e facilitador da 

acção das instituições, tendo em vista proporcionar uma progressiva autonomia por parte das 

mesmas. 

 

Deste modo, toda a dinâmica de apoios e incentivos à actividade das instituições de âmbito 

cultural, de manifesto e relevante interesse para o concelho, deverá obedecer impreterível e 

rigorosamente às regras constantes do presente programa. 

 

2. Destinatários 

 

Para efeitos do disposto neste programa de apoio são consideradas, entre outras, como 

instituições de âmbito cultural: 

 

 Associações/Clubes de âmbito cultural e recreativo; 

 Cooperativas; 

 Entidades públicas e pessoas colectivas de utilidade pública; 

 Associações cívicas. 

 

3. Objetivos  

 

Pretende-se com o PAIAC, a prossecução de dois grandes eixos estratégicos: 

 

1) Estimular a produção cultural dotada de manifesta qualidade, dinamismo, 

originalidade e actualidade; 

2) Salvaguardar e divulgar os traços identitários essenciais da cultura e património 

locais. 

 

De modo a alcançar o acima enunciado são visados os seguintes objetivos específicos: 
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 Promoção da prática cultural de qualidade, apurando os traços distintivos entre 

produção profissional e amadora; 

 Fomento do aparecimento de géneros culturais diversificados, estimulando a 

criação de novos grupos artístico-culturais, ajustados às exigências e tendências 

da sociedade actual; 

 Contribuição para a sensibilização e formação de novos públicos, experimentando 

a descentralização dos locais de realização e/ou apresentação dos eventos; 

 Incentivo à formação e/ou reciclagem das instituições de âmbito cultural já 

existentes, estabelecendo pontes de ligação entre a variante profissional e a 

variante amadora; 

 Consolidação e fixação, de forma simples e transparente de um conjunto de apoios 

diversificados à iniciativa cultural, em função de critérios objetivos aplicados, caso 

a caso, aos projetos apresentados à Câmara Municipal de Silves; 

 Adaptação dos apoios anuais ao orçamento municipal aprovado nas GOP, 

incentivando e criando condições que venham a permitir também a procura de 

receitas próprias por parte das instituições de âmbito cultural do concelho. 

 

4. Filosofia / Pressupostos do PAIAC 

 

Ao implementar o PAIAC a Câmara Municipal de Silves pretende colocar em prática um 

conjunto de propostas que permitam responder às necessidades das instituições de âmbito 

cultural sedeadas no concelho de Silves, tais como: 

 

 Apoio, de forma idêntica e coerente, dos diferentes projetos desenvolvidos pelas 

instituições de âmbito cultural; 

 Atribuição de verbas de acordo com os critérios de apreciação definidos para cada 

uma das medidas do presente programa de apoio. 

 

5. Contrato Programa 

 

Após a apresentação e aprovação da candidatura, a atribuição dos apoios financeiros ao 

funcionamento anual, formaliza-se através da celebração de um contrato programa entre o 

Município de Silves e as instituições envolvidas, através do qual se descrimina o apoio a 

conceder, as contrapartidas e as condições de aplicação, ao abrigo do PAIAC. 

 

O Sector de Cultura deverá ainda, no que respeita ao contrato programa, promover um 

adequado e regular acompanhamento e monitorização das actividades apoiadas, de 

forma a verificar se as verbas estão a ser efectivamente utilizadas para os fins a que 
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foram destinadas, isto de acordo com os princípios de transparência e rigor preconizados 

pelo Município de Silves ao elaborar o PAIAC. 

Os contratos programa podem ser modificados ou revistos nas condições neles estabelecidas 

e nos demais casos, por livre acordo das partes 

 

6. Medidas de apoio à concretização do PAIAC 

 

Os apoios concedidos no âmbito do PAIAC materializam-se em 2 medidas, devendo ser tidos 

em conta os requisitos obrigatórios para apresentação da candidatura a cada uma delas.  

 

 Apoio ao funcionamento anual; 

 Apoio à realização de  atividades pontuais. 

 

6.1 – Apoio ao funcionamento anual 

 

A apresentação da candidatura ao apoio anual é da responsabilidade exclusiva das 

instituições, devendo para o efeito anexar-se obrigatoriamente os seguintes documentos: 

 

- Formulário 1 do PAIAC disponível no site da Câmara Municipal de Silves (www.cm-silves.pt); 

- Cópia dos estatutos; 

- Cópia do anúncio de publicação dos mesmos em Diário da República; 

- Relatório de atividades e contas do ano transato, aprovado em Assembleia-Geral; 

- Plano de atividades e orçamento do ano a que se candidatam aos apoios. 

 

Nota:  

Os prazos definidos para a entrega das candidaturas a este apoio são definidos pela Câmara 

Municipal de Silves. Depois de entregue esta documentação na sua totalidade, as instituições 

receberão um comprovativo a certificar a entrada dos supra-referidos documentos na Câmara 

Municipal de Silves. Nenhuma Associação poderá beneficiar de qualquer medida de apoio sem 

que o seu registo tenha sido devidamente feito. 

 

As candidaturas deverão ser remetidas por uma das seguintes formas: via correio eletrónico, 

para cultura@cm-silves.pt  ou expediente@cm-silves.pt  ou ainda , em mão, nos seguintes 

locais: Câmara Municipal de Silves, Sector de expediente (de segunda a sexta-feira, entre as 

9h00 e as 16h00), Sector de Cultura, sito na Rua da Sé n.º6, na cidade de Silves (de segunda a 

sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00). 

 

6.1.1 Atividades regulares 

 

mailto:cultura@cm-silves.pt
mailto:expediente@cm-silves.pt
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Entende-se por “atividades regulares” as atividades realizadas num período contínuo de 6 

meses, com a periodicidade mínima de uma vez por semana (exemplo: ensaios, convívios, etc). 

 

Quadro 1 – Valores máximos de atribuição de pontuação ao apoio por subsector. 

 

Actividades Tipo 1 

 

Este grupo engloba os subsetores relativos às atividades culturais nucleares, sendo que a 

atribuição de apoio financeiro (total ou parcial) a determinada valência é feita tendo em conta 

a maior ou menor soma dos diversos critérios acima apresentados.   

 

Subsector 

cultural 
Valência Critério Pontos (pt) 

Música 

Bandas filarmónicas 

50 ou + 

elementos 

3500 

De 21 a 49 

elementos 

2500 

Até 20 elementos 1500 

Recursos humanos profissionais 

Maestro – Habilitações académicas 

Grau Doutor 500 

Grau Mestre 350 

Grau Lic 250 

Outro Grau 150 

Grupos corais 

41 ou + 

elementos 

3500 

De 21 a 40 

elementos 

2500 

Até 20 elementos 1500 

Recursos humanos profissionais 

Maestro – Habilitações académicas 

Grau Doutor 500 

Grau Mestre 350 

Grau Lic 250 

Outro Grau 150 

Outros géneros/formatos  750 

Dança 

 

Ranchos folclóricos 

50 ou + 

elementos 

3000 

De 21 a 49 

elementos 

2000 

Até 20 elementos 1000 

Ensaiador  150 

Outros géneros/formatos  750 



Câmara Municipal de Silves | Divisão de Cultura, Turismo e Património 
 

 

  

 

 Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural (PAIAC) – Ano 2016/2017 7 

 

Artes Visuais e/ou 

outras 

manifestações 

criativas 

 

Artes circenses, artes plásticas, 

oficinas criativas, pintura, fotografia 

e/ou outros 

De impacto 

Internacional 

 

1000 

De impacto 

Nacional 
750 

De impacto 

Regional 
500 

De impacto 

 Local 
350 

Formação 

Escolas de Formação nos diferentes 

sub sectores 

Até 50 

formandos 
1000 

De 30 a 49 

formandos 
750 

De 16 a 29 

formandos 
600 

Até 15 

formandos 
350 

Apoio para professores/ensaiadores 
 

150 

Oficinas de Teatro 
 

500 

Apoio ao Formador de oficinas de 

teatro 

 
150 

 

 

Actividades Tipo 2  

 

Este grupo engloba as actividades que, pela sua especificidade, reúnem um conjunto de 

atributos que levam a que a sua análise seja feita caso a caso, em função da estrutura 

organizativa, do nível de desenvolvimento e do impacto na comunidade. 

 

 

Subsector cultural Pontos (pt) 

Promoção do património cultural 

material/imaterial e edições* 
1000 

Entretenimento, animação e convivialidade 750 

 

*Inclui diversos formatos, que visam o estudo e difusão do património cultural local de base 

material e imaterial, como exposições, palestras, tertúlias, colóquios, apresentações de obras, 
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estudos, recolha, acções de formação e de sensibilização, edição de publicações periódicas 

entre outros. 

 

A concessão de apoio à atividade regular tem como contrapartida obrigatória a cedência ao 

Município de Silves de até 6 atuações ou outras ações de âmbito cultural, em eventos 

organizados e/ou apoiados pelo Município de Silves ao longo do ano, em datas a acordar 

mutuamente. 

 

Nota: Os projectos na área do Teatro (produções teatrais) são apresentados em rubrica 

própria, como sub-item dos apoios pontuais. 

 

6.2 – Apoio à realização de atividades pontuais 

 

Pretende-se criar condições para que as instituições de âmbito cultural associadas à 

realização de atividades relevantes possam planeá-las com maior segurança, contribuindo 

para o crescimento qualitativo destes eventos. Assim, os apoios a disponibilizar após a 

formalização da candidatura a uma ou mais medidas mencionadas são de natureza logística e 

técnica. 

Os apoios de cariz logístico e técnico que constituem um custo efectivo para a autarquia estão 

devidamente quantificados neste programa e nos formulários de candidatura. 

 

O apoio logístico traduz-se em: 

 

 Disponibilização  de material diversificado por um período temporário; 

 Produção gráfica de material de divulgação (mediante disponibilidade dos meios 

necessários); 

 Divulgação das atividades nos canais de comunicação utilizados pela autarquia; 

 Cedência de instalações para ensaios, reuniões e/ou outro tipo de actividades. 

 

O apoio técnico compreende a afectação temporária de recursos humanos especializados da 

autarquia. 

 

Após a recepção da candidatura, o Sector de Cultura da Câmara Municipal de Silves poderá 

ainda solicitar informações adicionais, de forma a comple(men)tar a proposta.  

 

Estas atividades poderão ter o acompanhamento dos técnicos do sector supramencionado, 

sendo privilegiadas as candidaturas que respeitem os seguintes critérios de análise: 

 

 Interesse artístico, determinado pela consistência do projeto e pelo seu contributo 

para um efetivo desenvolvimento artístico-cultural do concelho; 
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 Duração e impato do evento na comunidade; 

 Participação em iniciativas promovidas e/ou apoiadas pela Autarquia (exemplos: 

Feira Medieval de Silves, Feira do Folar, entre outras); 

 Historial, tradição e antecedentes de realização da atividade pontual; 

 Destinatários (número de associados e beneficiários diretamente implicados na 

iniciativa); 

 Recursos humanos, materiais, financeiros e entidades locais envolvidos; 

 Adequação do orçamento previsto às atividades a realizar; 

 Autonomia financeira da realização do evento e existência de formas de 

financiamento; 

 Utilização de estratégias de divulgação e promoção adequadas. 

 

O item “Actividades pontuais” não está comtemplado com a atribuição de qualquer apoio 

financeiro. 

 

Quadro 2 – Despesas elegíveis e apoios logísticos que podem ser concedidos pelo 

Município para a organização de atividades pontuais 

(Apresentam-se discriminados os valores estimados associados a cada apoio. Estes serão 

contabilizados no cálculo final do apoio a conceder.) 

 

APOIO (por unidade) Despesas Elegíveis 

Baias 4,00 € 

Baldes do Lixo 3,00 € 

Biombos de Madeira 5,00 € 

Cadeiras 1,00 € 

Camarins 100.00€ 

Cedência De Instalações do Município 
* valor de acordo com o regulamento de 

taxas e licenças em vigor 

Iluminação com Projectores/lâmpadas  100,00 € 

Mesas  5,00€ 

Palco (Módulos 1,25m x 1,25m) 50,00 € 

Tela de Projeção 25,00 € 

Tendas (Unidade) 100,00 € 

Vasos de flores/plantas (Unidade) 2,00 € 

 

Todo o material deve ser levantado (sempre que possível) na Câmara Municipal, mediante 

disponibilidade. 

 

Nota: A atribuição de qualquer apoio para além dos constantes nesta tabela carece de uma 

análise específica, sujeita, obviamente, à apreciação final do Executivo. 
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Quadro 3 – Despesas elegíveis ao nível da produção gráfica que podem ser concedidos 

pelo Município para apoio à organização de actividades pontuais 

(Apresentam-se discriminados os valores estimados associados a cada trabalho. Estes serão 

contabilizados no cálculo final do apoio a conceder.) 

 
 

Impressões 

 
 
 
 
 
 

Designação Papel 135 gr Papel 300 gr Acabamento/ H Total 

Impressão A5 
Flyers (200 unid) 

50  2 35,46€ 

Impressão A3 
Cartazes (50 unid) 

50  1 18,80€ 

 
 

Criação gráfica (Valor de 9€/H) 
 

Trabalho Nº de horas para a criação Total 

Cartaz 2 18€ 
Flyer 2 18€ 

 

Divulgação de evento (5h=45€)  
 
Criação de comunicado de imprensa e envio do mesmo à comunicação Social, criação e 
divulgação via correio eletrónico interno e externo, colocação de evento / notícia no portal da 
Autarquia, colocação de notícia / evento no facebook da autarquia e colocação de evento/ 
notícia no corporate tv da autarquia. 
 

Nota: Todos os trabalhos devem ser apresentados em arte final, prontos a proceder à 

impressão em formato PDF, à escala 1:1. 

 

Para apoio à presente medida é obrigatório que as colectividades cumpram com o 

preenchimento e entrega do formulário de candidatura com pelo menos 30 dias de 

antecedência em relação à data de realização do evento; 

 

6.2.1 Apoio a produções teatrais 

 

Por se tratar de uma realidade muito específica, que funciona numa lógica sobretudo de 

concepção e apresentação periódicas de projetos que terão uma forte componente de 

itinerância em termos de difusão cultural, o Município de Silves entende por bem que as 

produções de âmbito teatral sejam apreciadas num item específico e diferenciado dentro do 
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universo das acções pontuais. Neste caso, a concessão de apoio é sempre analisada caso a 

caso, sendo a pertinência e consistência de cada proposta avaliada pelos seguintes itens:  

 

 Número de elementos envolvidos diretamente em cada produção; 

 Quantidade e variedade de requisitos técnicos e logísticos necessários; 

 Existência de recursos humanos profissionais; 

 Prever uma componente de extensão/difusão educativa (itinerância pelas 

escolas do concelho); 

 Contemplar, como temática da produção, traços da identidade cultural 

silvense; 

 Envolver uma parceria com outros agentes de cariz cultural (teatral ou outra) 

[produção coletiva]. 

 

O apoio a conceder por produção teatral é de carácter financeiro, logístico e técnico, sendo 

que cada associação só poderá concorrer ao apoio financeiro de 2 projetos por ano, com a 

obrigação de apresentar 3 representações de cada, na área do concelho de Silves. 

O apoio financeiro a conceder é o seguinte: 

 

 

O incumprimento das representações acima mencionadas, será analisado e ponderado pelo 

executivo permanente, que decidirá sobre a pontuação a atribuir e que poderá atingir uma 

penalização até 75% do valor do apoio acima descrito. 

 

7. Critérios de atribuição 

 

Constituem critérios de atribuição de todos os apoios solicitados: 

 

 Número de elementos directamente envolvidos nas actividades/valências;  

 Existência de recursos humanos profissionais;  

 Dimensão da instituição (número e tipo de valências); 

 Nível de abrangência territorial do trabalho desenvolvido; 

 Criação de projectos que suscitem forte envolvimento da comunidade local; 

 Apresentação de projectos com vertente de extensão educativa (dirigida ao 

universo escolar);  

 Apresentação de iniciativas inspiradas na identidade, imaginário e património 

locais;   

 Capacidade de mediatização e difusão dos projetos; 

Uma peça por ano 500pt 

Duas Peças por ano 1000pt 
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 Capacidade e regularidade da produção cultural, contribuindo para o crescimento 

de públicos; 

 Apresentação de projetos que apostem na formação e criação de escolas; 

 Capacidade de estabelecer parcerias; 

 Angariação de subsídios ou patrocinadores; 

 Capacidade de auto-financiamento com vista à independência financeira da 

instituição; 

 Cumprimento dos objetivos do ano anterior (não aplicável ao Ano 0). 

 

 

8. Parcerias 

 

O estabelecimento de parcerias entre entidades do concelho de Silves, no que respeita à 

partilha de espaços próprios (sedes sociais, salas, pavilhões, etc) com vigência anual, será 

atribuído a pontuação de no máximo de 500pt.  

As Instituições/colectividades do concelho que contribuírem, de forma explícita, para a 

valorização dos eventos realizados pela CMS na vertente da animação, cenografia, na própria 

organização do evento, alojamento, alimentação e lavandaria será atribuída uma pontuação. 

 

 

9. Comparticipação ou Beneficiação de Infraestruturas próprias e aquisição de 

equipamento cultural 

 

O apoio nesta medida, visa beneficiar as coletividades do concelho na melhoria das infra 

estruturas contribuindo para a qualidade do serviço prestado aos seus sócios. 

Este apoio, só será considerado se a obra ou aquisição em causa tiver interesse para o 

concelho de Silves (no máximo de 20%, do custo total da obra ou aquisição de equipamento), 

tendo por base um estudo detalhado e específico de cada caso. 

 

Assim, deverá a coletividade aquando da entrega do plano de atividades elaborar uma 

proposta específica contendo os seguintes elementos: 

 

 Em caso de beneficiação/construção 

- Projeto da obra 

- Orçamento da Obra 

- Justificação da necessidade da Obra 

- Expectativas de financiamento (Subsídios, Fundos Comunitários, etc…) 

 

 Em caso de aquisição de equipamento Cultural 
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  - Características do equipamento 

  - Justificação da necessidade específica 

  - Orçamento do equipamento a adquirir 

 

Nota: As coletividades para se candidatarem a esta medida de apoio, deverão enviar os 

documentos, dirigidos directamente à Presidente da Câmara Municipal, com referência ao 

PAIAC, para análise e solicitação dos diferentes pareceres. 

Em ambos os casos, após a conclusão da obra ou finalizada a aquisição, as entidades deverão 

fazer chegar aos serviços do Sector de Cultura os respectivos comprovativos de despesa. 

 

10. Observações aos apoios financeiros 

 

Os pontos atribuídos nas tabelas atrás mencionadas têm uma convergência de 1 

(ponto) pt para 1€ (euro) 

 

Nos apoios financeiros atrás referidos, as atividades desenvolvidas por entidades sem fins 

lucrativos, em que sejam cobradas mensalidades ou inscrições aos participantes com valores 

superiores a 3% do ordenado mínimo nacional, os apoios concedidos terão uma dedução de 

20%. 

 

 

11. Prémios de mérito 

 

Na área da promoção a Câmara municipal de Silves procura premiar as coletividades que ao 

longo do ano anterior obtiveram prémios de mérito, nesse sentido os mesmos serão alvo de 

análise e decisão por parte do executivo permanente. 

  

O Município de Silves atribuirá um apoio financeiro a coletividades ou artistas individuais em 

representação de coletividades do concelho, baseado na seguinte pontuação até ao máximo de 

1000pt 

 

Prémios de Mérito  

Internacionais – 500pt 

Nacionais – 350 pt 

Regionais – 150pt     
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12. Obrigações dos requerentes financiados 

 

Os organismos apoiados pela Câmara Municipal de Silves ao abrigo do presente programa 

comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações: 

 

 Cumprimento do contrato programa; 

 Entrega da documentação exigida (relatórios de actividade) dentro dos prazos 

estipulados; 

 Inserção em todo o material de divulgação gráfico (brochuras, folhetos, cartazes, 

vestuário), bem como noutros meios de divulgação (rádio, televisão, internet, 

jornais), da menção “Apoio: Câmara Municipal de Silves”, acompanhada do 

logótipo da edilidade. 

 

13. Incumprimento 

 

Os agentes que prestarem deliberadamente falsas declarações com o intuito de receber 

apoios indevidos, terão que devolver as importâncias recebidas e serão penalizados 

com a anulação do contrato programa em vigor e com a exclusão durante o período de 

um ano, durante o qual não receberão qualquer apoio, directa ou indirectamente, por 

parte da Câmara Municipal de Silves. 

 

Nos casos de se verificar a impossibilidade de os apoios atribuídos serem aplicados de acordo 

com o objectivo previsto, as entidades beneficiárias estão obrigadas, atempada e 

fundamentadamente, a comunicar à Câmara Municipal de Silves as respectivas alterações, sob 

pena de ser anulado o respetivo procedimento e, se for o caso, deliberada a restituição das 

verbas atribuídas. 

 

As dúvidas e os casos omissos no presente Programa são resolvidos por deliberação da 

Câmara Municipal de Silves. 

 

14. Considerações Finais 

 

A implementação deste programa constitui, acima de tudo, uma regulamentação da 

intervenção da Câmara Municipal de Silves na colaboração e articulação com as colectividades 

culturais e recreativas do concelho, de modo a melhorar, de forma sustentada, a prática 

associativa, promovendo assim um gradual crescimento de iniciativas de índole cultural, 

acompanhado de um proporcional aumento da qualidade das mesmas. 

É de salientar ainda que as acções apoiadas no âmbito do PAIAC não poderão ser enquadradas 

nos outros programas de apoio da Câmara Municipal de Silves.  


