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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.  

Tendo a Autarquia como objetivo potenciar a qualidade de vida e o bem-estar dos seus 

munícipes, designadamente, os grupos sociais mais vulneráveis como sejam: idosos, 

crianças, indivíduos portadores de deficiência, minorias étnicas, entre outros, dependentes 

de equipamentos e respostas sociais, pelo que se torna premente definir critérios que 

balizem o apoio da Câmara Municipal de Silves às Instituições que prestam 

serviços/trabalho específico na área social do Município.  

Assim, pretende definir-se princípios, regras e procedimentos a que devem obedecer as 

condições de atribuição de apoio, a Instituições que constituam respostas sociais ao 

Concelho e que desenvolvam Programas, Projetos ou Ações, no domínio da Ação Social. 

Consciente da realidade social e da necessidade de alicerçar o apoio a Instituições que 

promovam espaços de cidadania e formação cívica, a Autarquia lança o Programa de 

Apoio a Instituições de Intervenção Social, denominado PAIIS, que tem como finalidade 

criar uma base de respostas sociais locais e ao mesmo tempo implementar um mecanismo 

de apoio financeiro, destinado à modernização, ao apetrechamento e ao desenvolvimento 

de atividades dinamizadas pelas Instituições que prestam respostas ao nível social no 

concelho de Silves, para o quadriénio 2018-2021. 

 

2. Destinatários 

Este programa destina-se a apoiar as instituições sociais sem fins lucrativos, com sede e 

atividade no Concelho de Silves, sem fins lucrativos, legalmente constituídas e 

devidamente registadas, cujas normas estatutárias incluam a intervenção social, 

direcionada à população do concelho e que se encontrem reconhecidas pelo Instituto de 

Segurança Social, designadamente:  

 Resposta à população idosa; 
 Resposta à 1ª infância; 
 Resposta à população deficiente; 

 Resposta à população imigrante e grupos étnicos minoritários; 
 Resposta ao nível da intervenção no âmbito da saúde; 
 Resposta ao nível da reinserção social; 

 

Poderão ser eventualmente apoiadas Instituições de âmbito nacional ou regional, cuja 

sede social não seja no Concelho, mas que através das suas ações apoiem Munícipes de 

Silves. 
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3. Objetivos 

Pretende-se com o PAIIS alcançar os seguintes objetivos: 

 Dotar as Instituições do Concelho de mais e melhores respostas sociais, de acordo 
com as necessidades da comunidade; 

 Proporcionar às Instituições de intervenção social meios para a melhoria da 
qualidade dos seus serviços e para a realização de um trabalho que lhes permita 
atuar com base na noção de desenvolvimento sustentável; 

 Assegurar uma lógica criteriosa, coerente e equilibrada, dentro das possibilidades 
da Autarquia, na atribuição de apoios às Instituições do Concelho.  

 

4. Pressupostos do PAIIS 

Ao implementar o PAIIS, o Município de Silves pretende colocar em prática um conjunto 

de propósitos que permitam responder às necessidades das Instituições de Intervenção 

Social, que desenvolvem o seu trabalho no Concelho, tais como: 

 Apoio de forma idêntica e coerente às diferentes respostas sociais prestadas pelas 
Instituições de Intervenção Social; 

 Apoio logístico, de forma similar e coerente aos diferentes projetos desenvolvidos 
pelas Instituições de âmbito social; 

 Atribuição de verbas de acordo com os Critérios de Apreciação definidos para cada 
uma das Medidas do presente Programa de Apoio; 

 Caraterização quantitativa dos apoios a atribuir por cada uma das medidas de 
apoio. 

 O apoio atribuído em cada Medida deve constituir uma parte do que é 
necessário e não a totalidade, sendo um incentivo complementar aos apoios 
alcançados pelas Instituições. 

 

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 PAIIS, 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 Atividades e de Contas referentes ao ano transato, aprovado em 
reunião de Assembleia-Geral da Instituição; 
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 Cópia dos estatutos da instituição;  

 Cópia do anúncio de publicação dos mesmos em diário da República. 

 

Nota: A Instituição deverá estar registada no Setor de Ação Social da Divisão de Educação, 
Desporto, Juventude e Acão Social do Município de Silves sob pena de exclusão liminar.  

 

PRAZOS 

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

dia 30 de novembro de cada ano; 

 Apoio ao Funcionamento Anual: Após a receção da documentação e dos respetivos 
prazos de entrega; 

 Apoio Logístico às Atividades Anuais: Os formulários 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 de o Município de Silves não garantir o apoio pretendido. Na 
eventualidade de alguma alteração 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. Após tal será elaborada proposta de 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 PAIIS.  

 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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Após a aprovação do OGOP, o Município de Silves comunicará, logo que possível, o 

montante do subsídio atribuído ao abrigo do PAIIS, sendo que para efeitos de 

materialização do apoio a conceder, serão celebrados, em data a comunicar, os Contratos-

Programa entre o Município de Silves e as respetivas Instituições, nos quais serão 

definidas todas as obrigações de ambas as partes. 

O Setor de Ação Social da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social 

(DEDJAS) deverá promover 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 ao 

elaborar o PAIIS. 

 

Notas: 

 A entidade que preste, deliberadamente, falsas informações na sua candidatura, poderá 

incorrer na inibição de possibilidade de candidatura para obtenção de apoio, por um período 

nunca inferior a um ano civil bem como na apresentação de queixa-crime por prestação de 
falsas declarações perante oficial público; 

 A entrega dos formulários fora do prazo limite estabelecido, implicará a não-aceitação da 

candidatura; 

 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. 

 

6. Medidas de Apoio à Concretização do PAIIS 

O apoio a prestar no âmbito do PAIIS às Instituições de Intervenção Social materializa-se 

nas 3 Medidas, abaixo mencionadas, devendo ser tido em conta, quer os requisitos 

obrigatórios para apresentação da candidatura, a uma ou várias medidas, quer os critérios 

de ponderação a considerar na avaliação das mesmas. 

 

6.1 Apoio ao Funcionamento Anual 

O Plano de Desenvolvimento Anual é por excelência um instrumento que todas as 

Instituições devem dispor e que permitirá efetuar o balanço do trabalho anual, bem como 

os custos/receitas da Instituição. 

Neste sentido, a presente Medida visa apoiar as Instituições sedeadas no Concelho, em 

termos de funcionamento geral (gestão corrente). 
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Os critérios de apreciação a considerar na candidatura à presente Medida serão os 

seguintes: 

  Número de utentes e distância; 

  Dimensão da Instituição (número e tipo de respostas sociais). 

A presente Medida responderá a uma lógica de apoio às respostas sociais cujos utentes 

dependem em maior grau de terceiros, mas também aos custos que estão associados ao 

funcionamento das respostas, sendo definidos os seguintes apoios por utente/reposta 

social:   

Tipo de Resposta Social  
Apoio a conceder por utente /Pontos 
(pt) 

Cuidados Continuados 
30 pts 

Creche 
45 pts 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 
40 pts 

Apoio Domiciliário 

Até 10km 
35 pts 

de 11km a 15km 
40 pts 

mais de 16km 
45 pts 

Centro de Dia  

Até 10Km 35 pts 

de 11Km a 15Km 40 pts 

mais de 16Km  45 pts 

Pré- Escolar  
30 pts 

CATL 
15 pts 

Intervenção Precoce 
Protocolo 

CAFAP 
3000 pts * 

Loja Social/ Apoio Social 
200 pts * 

Respostas Sociais Alimentares 
Protocolo 

Colaboração em Projetos/Serviços da CMS 
300 pts** 

Tabela 1: Tipo de Resposta Social 

* O valor apresentado é o apoio prestado à resposta social. 
** Valor máximo por cada representação até ao máximo de 750 pontos por instituição e concedido após 
justificação técnica. 

 

Notas:  

•  A Câmara Municipal subsidia as Instituições até aos valores máximos apresentados na presente 

tabela; 

•  Na atribuição do apoio é considerada São Marcos da Serra como freguesia prioritária, em virtude 
da sua interioridade e da elevada percentagem de habitantes, enquadrada em escalões etários 

mais altos; 
•  Elaboração de Protocolo que contemple apoio às Instituições que dinamizam respostas no âmbito 

alimentar. 
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A apreciação qualitativa das candidaturas é feita com base nos seguintes critérios:  

  Nível de abrangência (concelhia) do trabalho desenvolvido; 
  Projetos para o ano corrente (pertinência); 

  Cumprimento de objetivos do ano anterior;  
  Participação na Rede Social; 
  Desenvolvimento de trabalho intergeracional. 

 

6.1.1. Aquisição de Viaturas Próprias 

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

para transporte de utentes, 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; 
• Colocação, na viatura, de dístico com o logótipo 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 propriedade da viatura (livrete e registo de 

propriedade). 
 

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

itens: 

• Maior volume de utentes que a Instituição serve; 

• Menor número de viaturas propriedade da instituição; 
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• Maior área de cobertura geográfica; 

• 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 AÇÃO 

SOCIAL 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 

 

6.1.2. Construção ou Beneficiação de Infraestruturas Próprias 

e Equipamentos 

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

infraestruturas próprias contribuindo para a qualidade do serviço prestado aos seus 

utentes.  

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

interesse para o Concelho e, apoiará até ao 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: 

 Memória descritiva da construção/beneficiação pretendida; 
 Projeto da obra; 
 Orçamento total da obra; 
 Justificação da necessidade da construção; 
 Expetativas de financiamento (Subsídios, Fundos Comunitários,...) 

 

Nota: As Instituições, para se candidatarem a esta medida de apoio, deverão enviar a 
documentação, dirigida à Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Silves, remetendo a 
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mesma para o email associamais@cm-silves.pt, para análise e solicitação dos diferentes pareceres 

relativamente à obra. 

Esta comparticipação só poderá ser disponibilizada pela Câmara Municipal de Silves, aquando da 

apresentação do recibo por parte da instituição requerente. 

 

6.1.3. Apoio Logístico a Atividades Anuais  

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

desenvolvam atividades ao longo do ano. 

Como Atividades Anuais entendemos aquelas ações, realizadas isoladamente, como 

encontros, intercâmbios, convívios, dias temáticos com fim social, entre outros. 

Nesta medida o apoio será concedido em função do tipo de ação apresentada, baseando-

se numa estrutura que contempla quatro tipos de eventos, que a seguir se apresentam: 

 Organização de ações de caráter local ou regional 
Como a participação e organização em convívios, seminários, teatros, entre outros, 
tendo como destinatários os beneficiários da Instituição, familiares e a 
comunidade; 

 Organização de ações de caráter nacional 
Como a participação em intercâmbios e outras atividades que promovam a partilha 
de experiências e de boas práticas entre Instituições, das várias regiões do País; 

 Organização de ações de caráter internacional 
Como a participação em intercâmbios e outras atividades que promovam a troca 
de experiências e de boas práticas entre instituições internacionais; 

 Organização de ações de caráter excecional  
Como as atividades que promovam o concelho e cujo impacto seja diferenciador na 
intervenção da Instituição. O apoio concedido terá uma apreciação excecional e 
fora do normal quadro de apoios. 
 

Após a receção da candidatura, o Setor de Ação Social da Divisão de Educação, Desporto, 

Juventude e Ação Social da Câmara Municipal de Silves poderá ainda solicitar informações 

adicionais, de forma a completar a proposta.  

Esta será analisada em função dos seguintes aspetos: 

1. Relevância dos projetos 

2. Inovação/originalidade dos projetos propostos 

3. Nº de utentes/beneficiários diretamente implicados na iniciativa 

4. Alcance social e geográfico da iniciativa 

5. Custos inerentes à sua organização e implementação 

6. Pertinência da atividade para a entidade e para a comunidade 

 

A candidatura a esta medida será realizada através do Formulário nº 3 referente ao 

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

email associamais@cm-silves.pt. 

mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
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Após a realização das atividades, todas 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. 

 
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 municipais em 
vigor. 

Camarim n.d. 100,00 € 

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

Bancada amovível de madeira  (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 € 

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 € 

Sanitário 900,00 € 200,00 € 

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

Tabela 3: Verbas correspondentes a apoios logísticos 
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Impressão 
de 
materiais 

Designação Papel 135 g Acabamento/H Total 

Impressão de Flyers A5 ou A6 (200 unid.) 50 fl 2 35,46 € 

Impressão de Cartazes A3 (50 unid.) 50 fl 1 18,80 € 

Tabela 4: 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 5: 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 6: 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). 
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. 

 

6.2. 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 social, no Concelho 

e/ou na região/país. Para isso o Município de Silves poderá, 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 Setor de Educação da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação 

Social através do email educação@cm-silves.pt; com conhecimento (cc:) para o email 

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

referência o programa de apoio em causa. 

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

 

8. Considerações Finais 

O presente Programa prevê o apoio a Instituições sociais sem fins lucrativos e torna-se 

fundamental e necessário no desenvolvimento da intervenção, que cada uma desenvolve 

no Município.  

 

A sua implementação pretende acima de tudo regulamentar a intervenção da Câmara 

Municipal de Silves, na colaboração e articulação com as Instituições que intervêm no 

Concelho e dirigem a sua intervenção aos munícipes que delas mais necessitam e 

beneficiam.  

Pretende-se assim, promover uma gradual qualidade do trabalho das Instituições/ 

respostas sociais existentes no Concelho, através de apoios à intervenção social concelhia. 

 

É de salientar, ainda, que as ações apoiadas no âmbito do PAIIS 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, etc.) deverão 

conter, em tamanho e local bem visíveis, o logotipo da Câmara Municipal de Silves. 

 

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 após a 

realização do evento. 
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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 Associa Mais  
Local: Rua João de Deus n.º 19 R/C – 8300-161 SILVES 
Telf.: 282 440 800 
Email: associamais@cm-silves.pt  
 
Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social (DEDJAS) 
Tlm: 919 339 200 
 
Setor de Acão Social  
Local: Rua João de Deus n.º 19 R/C – 8300-161 SILVES 
Telf.: 282 440 800 
Email: redesocial@cm-silves.pt  
 
Setor de Educação  
Local: Rua João de Deus n.º 19, 1.º Andar – 8300-161 SILVES 
Telf.: 282 440 800 
Email:  educacao@cm-silves.pt  
 
Setor de Desporto 
Local: Complexo das Piscinas Municipais de Silves 
Telf.: 282 440 270 
Email: desporto@cm-silves.pt  
 
Setor de Juventude 
Local: Rua João de Deus n.º 19, 1º Andar – 8300-161 SILVES  
Telf.: 282 440 800 
Email: juventude@cm-silves.pt  
 

mailto:expediente@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/
mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:redesocial@cm-silves.pt
mailto:educacao@cm-silves.pt
mailto:desporto@cm-silves.pt
mailto:juventude@cm-silves.pt

