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PROGRAMAS DE APOIO A INSTITUIÇÕES 2018-2021 

PAIAC- Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural 

FORMULÁRIO 2 

APOIO AO FUNCIONAMENTO ANUAL 

Atividades regulares de funcionamento da Instituição |  Identificação dos horários das atividades 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição  

Candidatura ao ano civil      2018  2019    2020    2021 

2. ATIVIDADES REGULARES DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

ATIVIDADE 1 

Subsector cultural (1)

Tipo de Valência (2)

Descrição sumária da atividade 

Local dos Ensaios 

Público-alvo 

Nº Elementos diretamente envolvidos (3) 

Recursos humanos profissionais (4)  

Escola integrada para formação (4) 

Projeto de extensão educativa nas escolas do concelho (5) 

Web site de difusão 

Protocolo/Parcerias de apoio e/ou colaboração com outras instituições (5) 

Nota: Entendem-se por atividades regulares, aquelas que decorram pelo menos uma vez por semana e durante um período mínimo de seis 
meses. 
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ATIVIDADE 2 

Subsector cultural (1)                                                                                                         

Tipo de Valência (2)                                                                                                     

Descrição sumária da atividade 

Local dos Ensaios 

Público-alvo 

Nº Elementos diretamente envolvidos (3) 

Recursos humanos profissionais (4)  

Escola integrada para formação (4) 

Projeto de extensão educativa nas escolas do concelho (5) 

Web site de difusão 

Protocolo/Parcerias de apoio e/ou colaboração com outras instituições (5) 

 

 

 

 

Nota: Entendem-se por atividades regulares, aquelas que decorram pelo menos uma vez por semana e durante um período mínimo de seis 
meses. 

 

(1) A inserir uma das seguintes opções: Música; Dança; Teatro; Artes Visuais ou outras manifestações criativas (neste último caso especificar 
qual ou quais). 

(2) Para a Música, Dança e Artes Visuais especificar o género/formato em concreto (respetivamente, bandas filarmónicas, grupos corais ou 
outros géneros; dança folclórica/etnográfica, ballet, danças modernas ou outros géneros; pintura, escultura, artesanato ou outros géneros). 

(3) Quantificar separadamente, caso possuam crianças com necessidades especiais. 

(4) Inserir SIM ou NÃO. Em caso afirmativo no item “Recursos humanos profissionais”, quantificar os mesmos.  

(5) Nos itens “Projeto de extensão educativa” e “Protocolos/Parcerias de apoio e/ou colaboração com outras instituições”, em caso afirmativo, 
enumerar as entidades envolvidas. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

 

  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Legenda: IP – Instalações Próprias  |  IM – Instalações do Município  |  IE – Instalações de outra Entidade 
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No caso da instituição utilizar alguma Instalação do Município ou de outra entidade, especificar qual / quais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/A Presidente da Direção 

 

__________________________________________ 

 

 

______________, ____ de __________________ de 20____ 

(carimbo da instituição) 
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