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1. Introdução 
 

O tecido institucional é indiscutivelmente uma realidade fulcral na dinamização da 

comunidade e das parcerias locais, prestando respostas a necessidades com que a 

população se confronta, variadas vezes. 

É função da Câmara Municipal de Silves definir e desenvolver uma política que 

promova a dinamização, a valorização e a concessão de apoios na realização de 

projectos culturais e recreativos de iniciativa dos cidadãos locais, integrados em 

instituições de âmbito cultural, devidamente organizadas, 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, com manifesto e relevante interesse para o concelho, deverá obedecer 

impreterível e rigorosamente às regras constantes do presente programa. 

Como tal, o Município de implementa o presente programa de apoio destinado às 

instituições de âmbito cultural, denominado por PAIAC, com vigência no quadriénio 

2018-2021. 

 

2. Destinatários 
 

Este programa destina-se a apoiar as instituições culturais, com sede e atividade no 

Concelho de Silves, sem fins lucrativos, legalmente constituídas e devidamente 

registadas, que tenham como objetivo o fomento e a prática cultural, e que prossigam 

de acordo com os fins estabelecidos no presente programa de apoio. 

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. 
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3. Objetivos 
 

A concessão de apoio às instituições de âmbito cultural do concelho visa a prossecução 

de dois grandes eixos estratégicos: 

 

 Estimular a produção cultural dotada de manifesta qualidade, dinamismo, 
originalidade e actualidade; 

 Salvaguardar e divulgar os traços identitários essenciais da cultura e 
património locais. 

 

De forma a sustentar e cobrir os vectores supra-referidos, são enunciados os seguintes 

objectivos específicos: 

 
 Estimular o associativismo local, proporcionando às instituições meios para 

a melhoria da qualidade da sua actividade e dos seus serviços; 
 Promover a prática cultural de qualidade, apurando os traços distintivos 

entre produção profissional e amadora; 
 Fomentar o aparecimento de géneros culturais diversificados, estimulando 

a criação de novos grupos artístico-culturais, ajustados às exigências e 
tendências da sociedade actual; 

 Contribuir para a sensibilização e formação de novos públicos;  
 Promover a descentralização dos locais de realização e/ou apresentação 

dos eventos; 

 Incentivar a formação e/ou reciclagem das instituições de âmbito cultural já 
existentes, estabelecendo pontes de ligação entre a variante profissional e 
a variante amadora; 

 Consolidar e fixar formas simples e transparentes para um conjunto de 
apoios diversificados à iniciativa cultural, em função de critérios objectivos 
aplicados, caso a caso, aos projectos apresentados ao Município; 

 Adaptar os apoios anuais ao orçamento municipal, incentivando e criando 
condições que venham a permitir também a procura de receitas próprias 
por parte das instituições de âmbito cultural do concelho; 

 Desenvolver uma lógica criteriosa, coerente e equilibrada, dentro das 
possibilidades da Autarquia, na atribuição de apoios às instituições do 
Concelho; 

 Beneficiar actuações fora da sua freguesia e do concelho; 

 

4. Filosofia/Pressupostos do PAIAC 

Ao implementar este programa, o Município de Silves procura traduzir um conjunto de 

ideias e intenções que estiveram subjacentes à sua criação e que motivaram a sua 

estruturação, como sejam: 

 Apoio logístico, de forma idêntica e coerente, aos 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. 
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 Apoiar cada área cultural pelos seus fatores de desenvolvimento mais decisivos; 
 A necessidade de caracterizar e objetivar através de números (pontos/verba), 

os apoios a atribuir a cada um dos fatores de desenvolvimento; 
 O apoio atribuído em cada área deve constituir uma parte do que é necessário, 

e não a totalidade, constituindo um incentivo complementar a outros apoios 
angariados pelas instituições. 

 

Serão analisadas e atribuídas pontuações para cada fator de desenvolvimento. Posteriormente, 
essa pontuação será convertida em euros (€), os quais irão corresponder ao subsídio a atribuir 
pelo Município de Silves às instituições. O valor de cada ponto em euros será definido em 
função do valor disponível nos documentos de Gestão Orçamental/Financeiro do Município de 
Silves definidos para o presente programa de apoio. 

 

5. Procedimentos e Períodos de Candidatura 

O processo de candidatura será da responsabilidade de cada instituição e de acordo 

com os prazos estipulados pelo Município de Silves, devendo para tal apresentar: 

 Os formulários específicos do PAIAC, devidamente preenchidos, que são criados 
e disponibilizados pelo Município de Silves para o efeito, os quais deverão ser 
acompanhados pela documentação exigida nas respetivas medidas de apoio; 

 O relatório de contas referentes ao ano transato, aprovado em reunião de 
Assembleia-Geral da instituição; 

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

 Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada (ao nível das 
Finanças e Segurança Social), permitindo a sua consulta pelo Município, nos 
respectivos portais; 

 

Nota: A entidade cultural deverá estar registada no Setor de Cultura da Divisão de Cultura, 

Turismo e Património do Município de Silves, sob pena de exclusão liminar.  

 

PRAZOS:  

Os prazos das candidaturas aos apoios a conceder, serão comunicados anualmente até 

ao dia 30 de novembro de cada ano; 

 Apoio ao Funcionamento (Formulário 1):  
Após a receção da documentação e dos respetivos prazos de entrega; 

 Apoio ao Funcionamento Anual (Formulário 2); 
 Apoio Logístico às Atividades Anuais (Formulário 3); 

Os formulários 2 e 3 deverão ser entregues anualmente, anexando todas as propostas 

de atividades incluídas no plano de atividades. Deverá ser indicado o apoio 

logístico necessário para cada uma das atividades, sob pena do Município de 

Silves não garantir o apoio pretendido. Na eventualidade de alguma alteração 
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relacionada com o evento ou proposta de uma nova atividade, a instituição deverá 

enviar as alterações com a antecedência mínima de 45 dias. 

 

As candidaturas deverão ser entregues: 

 Em formato digital através do e-mail associamais@cm-silves.pt  

 Diretamente, em horário de expediente, no Gabinete Associa Mais a funcionar 
no R/C do n.º 19 da Rua João de Deus, sita em Silves. 

 Todas as candidaturas deverão ser dirigidas à Exma. Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Silves. 

O Município de Silves analisará todos os documentos referentes às candidaturas 

efetuadas pelas instituições. Posteriormente, será elaborada uma proposta dos 

subsídios a atribuir a cada instituição, sendo o respetivo valor determinado em função 

dos critérios definidos e do valor disponibilizado no Orçamento e Grandes Opções do 

Plano (OGOP). 

 

Nota: A entrega da candidatura não significa que o Município de Silves se comprometa a 
garantir o apoio solicitado. Tal decisão será sempre condicionada pelas atividades desenvolvidas 
pela instituição e verbas disponíveis no OGOP para o PAIAC. 

 

Após a aprovação do subsídio, o Município de Silves comunicará à Instituição, logo que 

possível, o montante atribuído ao abrigo do PAIAC.  

Para efeitos de concretização do apoio a conceder, serão celebrados, em data a 

comunicar, Contratos-Programa de Apoio ao Funcionamento Anual entre o Município 

de Silves e as respetivas instituições, nos quais serão definidas as obrigações de ambas 

as partes. 

A Divisão de Cultura, Turismo e Património, através do Sector de Cultura promoverá 

um adequado acompanhamento às atividades, por forma a verificar se as verbas estão 

a ser utilizadas para os fins a que foram destinadas, de acordo com os princípios de 

transparência e rigor preconizados pelo Município de Silves.  

 

Notas: 

 A entidade que preste, deliberadamente falsas informações na sua candidatura, poderá 
incorrer na inibição da possibilidade de candidatura para obtenção de apoio, por um 
período nunca inferior a um ano civil; 

 Sem a entrega dos formulários no prazo limite estabelecido, o Município de Silves reserva-
se ao direito de não considerar a referida candidatura para a atribuição do respetivo apoio; 

Os apoios referentes a aquisição e manutenção de viaturas próprias, gestão de equipamentos, 
parcerias, construção ou beneficiação de infraestruturas próprias e apetrechamento não podem 
ser enquadrados em mais que um Programa de Apoio do Município de Silves. 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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6. Medidas de Apoio à Concretização do PAIAC 

O apoio a prestar às instituições no âmbito do PAIAC é enquadrado em dois grandes 

eixos: 

 Apoio ao Funcionamento Anual da instituição; e, 

 Apoio às Atividades Culturais Anuais, desdobrando-se depois em Medidas de 
Apoio que em seguida apresentamos. 

As candidaturas ao PAIAC, nas várias medidas de apoio, deverão ter em conta, quer os 

requisitos obrigatórios para a atribuição do apoio a uma ou várias medidas, quer os 

critérios de ponderação a considerar na avaliação das mesmas.  

 

Notas:  

 O valor do subsídio a atribuir as Instituições que apresentem candidatura pela primeira vez, 
não pode ultrapassar a totalidade de 5.000 pt; 

 As Instituições que apresentem candidatura sem especificar atividades em concreto, o valor 
dos pontos a atribuir à candidatura tem como teto máximo 50% do valor correspondente à 
média dos três últimos anos, apenas no ano vigente. 

 

6.1. Apoio Financeiro ao Funcionamento Anual 

O apoio enquadrado nesta medida destina-se às instituições que promovam e 

desenvolvam atividade cultural regular ao longo do ano. 

 

6.1.1. Atividades Culturais Regulares 

Entende-se por actividades regulares aquelas que são realizadas num período contínuo 

de 6 meses, com a periodicidade mínima de uma vez por semana (exemplo: ensaios, 

convívios, aulas de índole variada, entre outros). 

Apoio à actividade regular (Tabelas 1 e 2) – Valores máximos de atribuição de 

pontuação ao apoio por subsetor 

Atividades Tipo 1 

Este grupo engloba os subsectores relativos às actividades culturais nucleares, sendo 

que a atribuição de apoio financeiro (total ou parcial) a determinada valência é 

realizada tendo em conta a maior ou menor soma dos diversos critérios abaixo 

apresentados. 

Subsector 
cultural 

Valência Critério Pontos (pt) 

Música Bandas Filarmónicas 

51 ou + elementos 4500 

De 41 a 50 elementos 4000 

De 21 a 40 elementos 2500 

Até 20 elementos 1500 
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Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Actuações de Impacto Internacional 1000 

Actuações de Impacto Nacional 750 

Actuações de Impacto Regional 500 

Actuações de Impacto Local 350 

Grupos Corais 

41 ou + elementos 3500 

De 21 a 40 elementos 2500 

Até 20 elementos 1500 

Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Actuações de impacto Internacional 1000 

Actuações de impacto Nacional 750 

Actuações de impacto Regional 500 

Actuações de impacto Local 350 

Outros 
géneros/formatos 

  750 

Dança 

Ranchos folclóricos 

50 ou + elementos 3000 

De 21 a 49 elementos 2000 

Até 20 elementos 1000 

Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Actuações de impacto Internacional 1000 

Actuações de impacto  Nacional 750 

Actuações de impacto Regional 500 

Actuações de impacto Local 350 

Outros 
géneros/formatos 

  750 

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 

Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Formação 

Escolas de Formação 
nos diferentes 
subsectores 

Até 50 formandos 1000 

De 30 a 49 formandos 750 

De 16 a 29 formandos 600 

Até 15 formandos 350 

Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Oficinas de Teatro 

Oficinas, workshops, seminários 500 

Apoio para professores / ensaiadores 150 

Apoio ao Formador 150 

Elementos Inclusivos 150 p/ pessoa 

Tabela 1: Apoio à Atividade Regular 
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Tabela 2: Recursos Humanos Profissionais 

Nota: O valor máximo a atribuir por Recursos Humanos Profissionais é de 2.500pt 

 

Apoio à actividade regular (Tabela 3) 

Atividades 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. 

 

Tabela 3 – Valores fixos de atribuição de pontuação ao apoio por subsector 

Subsector cultural 

Promoção do património cultural material/imaterial e edições*  
(mínimo de 4 edições) 

1.000pt 

Entretenimento, animação e convivialidade  750pt 

Tabela 3: Valores fixos de apoio financeiro 

 

*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, estudos, recolhas, 
acções de formação e de sensibilização, edição de publicações periódicas, entre outros. A entidade que 
fizer mais do que as 4 edições acima contempladas, terá a possibilidade de receber um valor extra 
equivalente a 150pt por actividade atendendo à relevância. 

 

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

cedência ao Município de Silves de até 4 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. 

Recursos Humanos Profissionais 

Música e Dança 
Recursos humanos 
profissionais 

Grau Doutor 500 

Grau Mestre 350 

Grau Licenciatura 250 

Outro Grau 150 

  

Recursos humanos 
profissionais 

Grau Doutor 500 

Artes visuais 
e/ou outras 
manifestações 
culturais 
  

Grau Mestre 350 

Grau Licenciatura 250 

Outro Grau  
(Ex. Ensaiador, entre outros) 

150 
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Nota:  

 A decisão de atribuição dos valores de apoio acima mencionados, está sempre 
condicionada à existência de verbas disponíveis no OGOP para o PAIAC. Deste modo, 
torna-se importante que todas as atividades previstas estejam incluídas no Plano Anual de 
Atividades. 

 Os projetos na área do Teatro (produções teatrais) são apresentados em rubrica própria, 
como subitem dos apoios pontuais.  

 

6.1.2. Prémios de mérito 

Na área da promoção o Município de Silves procura premiar as colectividades que ao 

longo do ano anterior obtiveram prémios de mérito reconhecidos por uma 

entidade pública. 

Será atribuído um premio às colectividades ou artistas individuais que em 

representação concelho tenham tido um reconhecimento/ Nomeação de nível regional, 

nacional e ainda internacional. 

 

Prémios de Mérito  Internacionais Nacionais Regionais  

Máximo de 1000 pontos 500pt 350pt 150pt     

 

6.1.3. Aquisição de Viaturas Próprias 

Neste item, o Município de Silves pretende apoiar as instituições na aquisição de 

viaturas para transporte dos elementos, numa comparticipação máxima até 20% 

do seu valor. 

Todas as candidaturas serão alvo de análise pelo Município de Silves, cujo apoio 

dependerá do valor disponibilizado no Orçamento e Grandes Opções do Plano (OGOP). 

Candidaturas para uma comparticipação acima dos 20% do seu valor, carecem de uma 

análise específica, as quais serão sujeitas a deliberação da Câmara Municipal. 

 

Nota: A entrega da candidatura não significa que o Município de Silves se comprometa a 

garantir o apoio solicitado. Tal decisão será sempre condicionada pelas atividades desenvolvidas 

pela instituição e verbas disponíveis no OGOP. 

 

Para que estes apoios sejam atribuídos, é necessário que as instituições cumpram os 

seguintes requisitos: 

 Entrega do requerimento dirigido à Exma. Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal de Silves; 

 Justificação da sua necessidade para o desenvolvimento da atividade;  

 Orçamento do custo total da viatura; 
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 Colocação na viatura de dístico com o logotipo do Município referente ao 

apoio concedido (conforme modelo aprovado). 

Para comprovar a aquisição, é necessário que as instituições apresentem os seguintes 

documentos: 

 Comprovativos de despesa (recibos); 

 Documentos que comprovem a posse da viatura (livrete e registo de 

propriedade). 

Constituem critérios para estabelecer prioridades (caso seja necessário) os seguintes 

itens: 

 N.º de elementos que a associação mobiliza; 

 N.º de viaturas existentes na associação; 

 Menor número de viaturas propriedade da instituição; 

 Maior área de cobertura geográfica; 

 Atividades fora do concelho; 

 Não ter beneficiado de subsídio para o mesmo fim em anos anteriores 

(limite de 2 anos). 

 

Para que estes apoios sejam atribuídos, é necessário que seja colocado, na viatura em 

causa, os logótipos alusivos ao apoio prestado pelo Município de Silves às iniciativas da 

instituição, do seguinte modo: 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 

APOIA E PROMOVE A CULTURA NO 

CONCELHO 

 

 

 

 

  

 

Colocar nas portas laterais (dta. e esq.) 

da carrinha, com as dimensões mínimas 

de 50 cm x 30 cm. 

 Colocar na porta traseira da carrinha, com 

as dimensões mínimas de 30 cm x 9 cm 

 

 

6.1.4. Manutenção de Viaturas Próprias 

A existência de viaturas próprias em qualquer instituição, é fator de grande 

importância na medida em que estes se podem constituir como uma mais-valia para o 

apoio à sua atividade. São, ainda, cruciais para que a instituição não esteja sempre 

dependente de apoios externos a este nível. Contudo, a existência de viaturas próprias, 

representa para as instituições um encargo considerável, de onde se destacam: 

manutenção, pagamento de seguro, inspeções periódicas e abastecimento de 

combustível. Tais encargos assumem um peso relevante no orçamento de cada 

Instituição. Consciente desta realidade, o Município de Silves apoia as instituições 
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nesta matéria, até ao valor máximo de 2000 pontos (pt), tendo por base os 

seguintes critérios: 

Tipologia da viatura 
Pontuação máxima (pts) a atribuir 

por viatura 

Veículo de passageiros de 5 lugares 100 

Carrinha de passageiros de 9 lugares 200 

Autocarro/Mini Bus 300 

Tabela 4: Pontuação por tipologia de viatura 

 

Nota: Esta medida só será alvo de comparticipação por parte do Município de Silves se as 

viaturas estiverem em condições legais para circularem (possuírem registo efetuado em nome 

da coletividade, seguro, carta verde, imposto único de circulação e inspeção periódica em dia). 

 

6.1.5. Apoio a produções teatrais 

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

de concepção e apresentação periódicas de projectos 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 universo das acções pontuais. Neste caso, a concessão de apoio 

é sempre analisada caso a caso, sendo a pertinência e consistência de cada proposta 

avaliadas 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 contrapartida obrigatória de os apresentar 2 representações de cada, na 

área do concelho de Silves. 
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O apoio financeiro a conceder é o seguinte: 

Uma peça por ano 500pt 

Duas peças por ano 1.000pt 

O incumprimento das representações acima mencionadas será analisado pelos serviços 

e aprovado pelo executivo, que decidirá sobre a pontuação a atribuir e que poderá 

atingir uma penalização até 75% do valor do apoio acima descrito. 

 

6.1.6. Gestão de Equipamentos Culturais Próprios ou 

Arrendados 

Pretende-se através desta medida apoiar as coletividades na gestão dos seus 

equipamentos culturais próprios, necessários ao desenvolvimento das suas atividades. 

A existência de uma sede acarreta custos adicionais às associações culturais que, em 

certos casos, acabam optando por não ter uma sede, por se tratar de uma despesa 

extra que poderão não conseguir suportar. Neste sentido, o Município pretende 

impulsionar a melhoria do funcionamento das associações, contemplando um apoio 

financeiro regular para ajudar a suportar os custos relacionados com renda mensal 

abaixo descritas: 

Valor máximo anual (pt) Percentagem máxima a atribuir por renda mensal 

3.000 50% 

Tabela 5: Apoio à Renda Mensal 

Para trabalhos de manutenção haverá um apoio anual máximo de 1.000pt para 
associações com equipamentos culturais próprios. 
 
Nota: Este apoio será sempre pago no ano posterior às despesas. 

 

6.1.7. Parcerias 

O estabelecimento de parcerias contempla a cedência de espaços próprios (sedes 

sociais, salas e/ou outros equipamentos culturais) das associações inscritas no 

programa de apoio deste Município, podendo ser-lhe atribuída uma pontuação máxima 

até 1.000 pontos por ano, conforme tabela abaixo. 

Cedências de Equipamentos Culturais Pontos (pt) 

Salas polivalentes 50 

Auditório com lotação até 100 pessoas 200 

Auditório com lotação superior a 100 pessoas  500 

Tabela 6: Pontos por cada utilização 
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Para que estes apoios sejam atribuídos, é necessário que as coletividades 

disponibilizem zonas na instalação cultural em causa para colocação de placares ou 

faixas alusivas ao apoio prestado por este às iniciativas culturais do Concelho, por 

parte do Município de Silves. 

 

Nota: A não colocação do logotipo do Município de Silves nos equipamentos culturais, poderá 

originar a inibição de possibilidade de obtenção de apoio, por um período nunca inferior a um 

ano civil, ou na sua suspensão, por um período indeterminado, até que o mesmo seja colocado 

nos respetivos equipamentos. 

 

6.1.8. Construção ou Beneficiação de Infraestruturas 

Próprias / Alugadas  

O apoio nesta medida visa, beneficiar as instituições do Concelho na melhoria das suas 

infraestruturas próprias e/ou alugadas contribuindo para a qualidade do serviço 

prestado aos seus sócios.  

O apoio, por parte do Município de Silves, só será considerado se a obra em causa 

tiver interesse para o Concelho e, apoiará dentro das suas possibilidades até um 

máximo de 20%, do custo total da obra, tendo por base um estudo detalhado e 

específico de cada caso. 

Candidaturas para uma comparticipação acima dos 20% do custo total da obra, 

carecem de uma análise específica, as quais serão sujeitas a deliberação da Câmara 

Municipal. Assim, deverá a coletividade elaborar uma proposta específica contendo os 

seguintes elementos: 

Construção/Beneficiação 

 Memória descritiva da construção/beneficiação pretendida; 

 Projeto da obra; 

 Orçamento total da obra; 

 Justificação da necessidade da construção; 

 Expectativas de financiamento (Subsídios, Fundos Comunitários, entre outros); 

 Contrato de arrendamento e autorização do Senhorio 

 

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

documentação, dirigida à Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, remetendo a 

mesma para o email associamais@cm-silves.pt, para análise e solicitação dos diferentes 

pareceres relativamente à obra. 

Esta comparticipação só poderá ser disponibilizada pelo Município, aquando da apresentação do 

recibo por parte da instituição requerente. 

 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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6.1.9. Apetrechamento 

O Município de Silves considera ser de grande importância as Instituições possuírem 

recursos materiais e equipamentos próprios de apoio à sua atividade regular.  

O apoio, por parte do Município de Silves, só será considerado se a aquisição em causa 

tiver interesse para o Concelho e, apoiará dentro das suas possibilidades até um 

máximo de 20%, do custo total da obra, tendo por base um estudo detalhado e 

específico de cada caso. 

Candidaturas para uma comparticipação acima dos 20% do custo total da aquisição, 

carecem de uma análise específica, as quais serão sujeitas a deliberação da Câmara 

Municipal. Assim, deverá a coletividade elaborar uma proposta específica contendo os 

seguintes elementos: 

Aquisição de Equipamento 

 Caraterísticas do equipamento; 

 Justificação da necessidade específica; 

 Orçamento do equipamento a adquirir. 

Desta forma, esta medida de apoio pretende comparticipar a aquisição de materiais e 

trajes/fatos necessários à melhoria dos serviços proporcionados pelas coletividades aos 

seus elementos/praticantes, a qual se concretizará mediante a apresentação 

dos respetivos recibos da despesa efectuada (a entrega dos recibos deverá 

ser feita aquando do recebimento da 3.ª tranche). O pagamento deste valor 

será efectuado na última tranche da transferência de verbas por parte do 

Município de Silves.  

Para que o apoio seja atribuído será obrigatória a colocação no material adquirido do 

logotipo do Município de Silves. (Exº: nas roupas deverá ser colocado, no interior, 

junto à etiqueta. Nos instrumentos musicais, deverá ser colocado um logotipo 

autocolante identificativo). 

 

Nota: A não colocação do logotipo do Município de Silves nos materiais, incorre na inibição de 

possibilidade de obtenção de apoio, por um período nunca inferior a um ano civil, ou na sua 

suspensão, por um período indeterminado, até que o mesmo seja colocado. 

Este apoio terá o valor máximo de 3.000pt por instituição. 

 

6.1.10. Ações de Formação 

Visto, termos identificado algumas necessidades de formação no tecido associativo 

cultural do concelho, entendeu esta autarquia que a participação em acções de 

formação será um forte contributo para a qualificação dos recursos humanos afetos às 

instituições culturais e, consequentemente uma mais-valia no funcionamento das 

mesmas.  
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Esta medida de apoio, funciona mediante a tabela abaixo: 

Nº de Formações Pontos (pt) 

1 por ano 100 

2 por ano 200 

3 por ano 300 

4 por ano 400 

5 ou mais por ano 500 

Tabela 7: Pontuação a atribuir por ação de formação 

 

6.2. Apoio Logístico a Atividades Culturais 

O apoio enquadrado nesta medida destina-se às instituições que promovam e 

desenvolvam atividades ao longo do ano. 

A candidatura a esta medida será realizada através do Formulário n.º 3 referente 

ao Plano Anual de Atividades, o qual deverá ser elaborado anualmente e remetido 

para o e-mail associamais@cm-silves.pt.  

O apoio a conceder será somente logístico, não podendo ser substituído por atribuição 
de verba pecuniária. 
 
 

Apoio (por unidade) 
Custo/Ref.ª 
Aquisição 

Apoio Indireto 
(por unidade) 

Apoio 
Logístico 

Cedência de Instalações do Município 
* Valor de acordo com o 
regulamento de taxas e licenças 
em vigor 

Camarim n.d. 100,00 € 

Módulo de Palco (1,25m x 1,25m) 150,00 € 50,00 € 

Bancada amovível (módulos de 25 lugares) 4.000,00 € 100,00 € 

Baia de Plástico (1,20m x 1m) 36,00 € 4,00 € 

Baia Metálica (2m x 1,20m) 59,00 € 7,00 € 

Tenda (3m x 3m) 1.200,00 € 100,00 € 

Mesa de Madeira 50,00 € 5,00 € 

Banco de madeira corrido 20,00 € 2,50 € 

Cadeira de plástico 8,00 € 1,00 € 

Cadeira articulada 15,00 € 1,50 € 

Biombo de Madeira 60,00 € 5,00 € 

Videoprojector 500,00 € 30,00 € 

Tela de Projeção 250,00 € 25,00 € 

Cedência e Montagem de Quadro Elétrico Monofásico 1.700,00 € 30,00 € 

Cedência e Montagem de Quadro Elétrico Trifásico 1.800,00 € 50,00 € 

Iluminação com Projetor 180,00 € 100,00 € 

Iluminação com Lâmpada 40,00 € 5,00 € 

Sinal de Transito 15,00 € 1,50 € 

Pódio 600,00 € 30,00 € 

Pórtico 3.000,00 € 70,00 € 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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Poste de Metal 15,00 € 2,00 € 

Protetor de Poste 100,00 € 10,00 € 

Estaca de Madeira 1,50 € 0,50 € 

Mangueira 57,00 € 10,00 € 

Baldes do Lixo 110 L 38,00 € 3,00 € 

Baldes do Lixo 120 L 40,00 € 3,00 € 

Contentores do lixo 800 L 170,00 € 15,00 € 

Contentores do lixo 1100 L 180,00 € 15,00 € 

Sanitário 900,00 € 200,00 € 

Vaso de Flores/Plantas 10,00 € 2,00 € 

Tabela 8: Verbas correspondentes a apoios logísticos 

 

Impressão 
de materiais 

Designação 
Papel 135 
gr 

Acabamento/H Total 

Impressão A5 ou A6 Flyers (200 
unid.) 

50 2 35,46 € 

Impressão A3 (50 unid.) 50 1 18,80 € 

Tabela 9: Verbas correspondentes a apoios na impressão de materiais gráficos 

 

Criação e 

conceção gráfica  

(9,00 €/Hora) 

Trabalho 
N.º horas para a 

criação 
Total 

Cartaz A3 3 27,00 € 

Flyer A5 ou A6 3 27,00 € 

Tabela 10: Verbas correspondentes a apoios na conceção gráfica 

 

Divulgação 

de Eventos 

 

Trabalho 
N.º horas para a 

criação 

Criação de nota de imprensa e envio do mesmo à 

Comunicação Social 

5 Horas = 45,00 € Divulgação da atividade no Site (www.cm-silves.pt) e no 

Facebook da autarquia 

Colocação do evento no sistema Corporate TV da autarquia 

Tabela 11: Verbas correspondentes a apoios na divulgação de eventos 

Nota: Apresentam-se discriminados os valores/referência estimados, associados a cada apoio. 

Estes serão contabilizados no cálculo final do apoio a conceder. 

O material cedido pelo Município de Silves, durante o período de realização do evento, ficará 

sob a responsabilidade da instituição. Em caso de dano e/ou avaria por utilização danosa, a 

instituição será responsabilizada pela reparação e/ou reposição do equipamento, podendo o 

respetivo valor ser abatido no apoio final a conceder. 

Todo o material logístico será disponibilizado pelo Serviço de Logística da autarquia, devendo o 

material divulgativo ser levantado por um representante da instituição junto do Gabinete de 

Informação e Relações Públicas (GIRP). 

http://www.cm-silves.pt/
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A atribuição de outros apoios, para além dos constantes na tabela, carece de uma análise 

específica, sujeita a aprovação por parte do executivo do Município de Silves. 

6.3. Apoio à Utilização de Transportes Municipais 

Esta medida destina-se a proporcionar às Instituições o apoio à utilização de 

transportes municipais, para a realização e participação em Atividades de âmbito 

cultural, no Concelho e/ou na região/país, sendo que para isso o Município de Silves 

poderá, de acordo com as suas disponibilidades, autorizar a utilização dos seus meios 

de transporte, de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas 

Municipais (Regulamento nº 654/2015 de 28 de Setembro), mediante a respetiva 

solicitação, ao Sector de Cultura da Divisão de Cultura, Turismo e Património, através 

do email educação@cm-silves.pt com conhecimento (cc:) para os emails 

associamais@cm-silves.pt com 30 dias úteis de antecedência, tendo sempre como 

referência o programa de apoio em causa.  

 

6.4. Apoio a Deslocações 

Esta medida destina-se a conceder excecionalmente apoio a deslocações individuais 

e/ou coletivas para participação e representação em actividades culturais de âmbito 

nacional ou internacional de elevada relevância. 

O valor a atribuir não pode ultrapassar 50% do valor total das despesas em causa 

salvo informação técnica devidamente fundamentada na projeção que tal participação 

granjeará para o Município de Silves. 

A atribuição deste apoio será sempre condicionada a informação técnica positiva e 

existência de dotação orçamental. 

A formalização do pedido deverá ser efectuada através de requerimento dirigido à 

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves através do email 

associamais@cm-silves.pt, com 60 dias úteis de antecedência, tendo sempre como 

referência o programa de apoio em causa.  

 

7. Revisão dos Contratos-Programa 

Os contratos programa podem ser modificados ou revistos nas condições neles 

estabelecidas e nos demais casos, por livre acordo das partes. 

É sempre admitido o direito à revisão dos contratos-programa, quando, em virtude de 

alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne 

excessivamente onerosa para a entidade beneficiária da comparticipação financeira ou 

se manifeste inadequada à realização do interesse público. 

 

mailto:educação@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
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8. Considerações Finais

Após a realização das atividades, todos as Instituições deverão enviar registos 

fotográficos da atividade para que possa ser divulgada pelos meios de comunicação 

disponíveis no Município de Silves e para que perdurem no registo fotográfico geral dos 

serviços. 

Nesta medida, será ainda obrigatório a entrega de relatório da atividade, até 30 

dias após a realização do evento. 

É de salientar, ainda, que as ações apoiadas no âmbito do PAIAC não poderão ser 

enquadradas nos outros programas de apoio da Câmara Municipal de Silves e todos os 

suportes de divulgação das ações apoiadas (cartazes, faixas, outdoors, entre outros) 

deverão conter, em tamanho e local bem visíveis, o logótipo da Câmara Municipal de 

Silves. 

9. Contactos Úteis

Município de Silves 

Morada: Largo do Município, 8300-117 SILVES 

Telf.: 282 440 800 

Email: expediente@cm-silves.pt 

Site: www.cm-silves.pt 

Gabinete AssociaMais  

Local: Praça do Município, 8300-117 SILVES
Telm.: 917 782 090
Telf.: 282 440 800 

Email: associamais@cm-silves.pt  

mailto:expediente@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/
mailto:cultura@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt

