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AJUDA DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS/FORMULÁRIOS 
Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo 
 
Nota: As ajudas que constam no presente documento não dispensam a leitura do Regulamento 
de Apoio ao Associativismo Desportivo (RAAD). Deverão ter sempre em consideração as regras 
que constam no RAAD. O presente documento tem apenas o objetivo de ajudar no 
preenchimento do Questionário/Formulário.  
 
Contatos para ajuda: 

 Ricardo Jorge da Costa Antunes | Maria Eduarda Archer Amoroso Lopes 

 Local: Piscinas Municipais de Cantanhede | Rua Luis de Camões 3060-183 Cantanhede 

 Telefone: 231419780 | 965683784 

 E-mail: rantunes@cm-cantanhede.pt | elopes@cm-cantanhede.pt  
 

Preenchimento da 1ª Parte de todos os Questionários/Formulários 

 
 
Associação – Escrever o nome completo da associação conforme consta na escritura pública da 
constituição da associação. 
 

Relatório de Atividades e Contas – Colocar uma “X” na quadrícula Sim, caso tenha entregado, 
ou uma “X” na quadrícula Não, caso não tenha entregado. 
 

Parecer do Conselho Fiscal Relatório de Contas – Colocar uma “X” na quadrícula Sim, caso tenha 
entregado, ou uma “X” na quadrícula Não, caso não tenha entregado. 
 

Comprovativos das inscrições dos atletas nas federações desportivas correspondentes – 
Colocar uma “X” na quadrícula Sim, caso tenha entregado, ou uma “X” na quadrícula Não, caso 
não tenha entregado. 
 

Exclusão de Apoio Municipal – não devem preencher este campo, uma vês que depois de 
analisado todo o processo, os serviços do MC colocarão “nenhum”, caso seja aceite a 
candidatura. 
 

Nome do Responsável – escrever o nome da pessoa responsável pelos dados que constam no 
formulário de candidatura, acompanhado de um contato telefónico e um contato de e-mail, 
para que possamos entrar em contato de forma mais célere para algumas 
dúvidas/esclarecimentos necessários. 
 

Nota: o espaço que se encontrar no quadro rosa, será apenas para preenchimento dos serviços 
do MC que analisarão as candidaturas. 

mailto:rantunes@cm-cantanhede.pt
mailto:elopes@cm-cantanhede.pt
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Questionário do Subprograma 1 

 
Grupo A (constituído por 4 quadros de preenchimentos) 
 
 

 Número de Atletas 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Os pontos 1 ao 4 correspondem à totalidade de atletas federados e não federados de todo 

o universo da associação desportiva. Colocar o número de atletas existentes em cada um 
dos 4 primeiros pontos. 

3. Nos pontos 4 a 8, deverão dividir os atletas anteriores pelo seu nível de participação 
desportiva. 

 
 

 Deslocações para Competições 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. No ponto 1, serão definidas todas as competições que se realizam em casa e que não 

necessitam de deslocação. 
3. No ponto 2, serão definidas todas as deslocações, cuja competição se realiza dentro do 

distrito de Coimbra. 
4. No ponto 3, serão definidas todas as deslocações, cuja competição se realiza fora do distrito 

de Coimbra.  
5. No ponto 3, sempre que uma competição enquadrada na alínea anterior decorrer por mais 

que um dia, será contabilizada a sua duração como fator de multiplicação. 
6. No ponto 4, serão definidas todas as deslocações, cuja competição se realiza fora de 

Portugal. 
7. No ponto 4, sempre que uma competição enquadrada na alínea anterior decorrer por mais 

que um dia, será contabilizada a sua duração como fator de multiplicação. 
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 Nível Competitivo 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Do ponto 1 ao ponto 5, com denominação de “Campeonatos” apenas deverão preencher 

relativamente aos desportos coletivos desenvolvidos pelas Associações Desportivas. 
3. Relativamente ao ponto anterior, devem fazer corresponder cada uma das equipas/escalões 

um nível competitivo. 
4. Do ponto 1 ao ponto 5, com denominação de “Torneios” deverão preencher relativamente 

aos desportos coletivos e desportos individuais desenvolvidos pelas Associações 
Desportivas. 

5. Relativamente ao ponto anterior, devem fazer corresponder cada competição ao nível 
correspondente. 

 
 

 Número de Secções Desportivas 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Enumerar o número de secções desportivas federadas e o número de secções desportivas 

não federadas. 
 
 
Grupo B (constituído por 3 quadros de preenchimentos) 
 
 

 Número de Técnicos e Nível de Formação 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Enumerar o número de treinadores que prestam serviço na associação desportiva em 

função do título que consta na Cédula de Treinador de Desporto. 
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3. Apenas serão contabilizados os números de treinadores que foram acompanhados pelo 
comprovativo do grau da Cédula de Treinador em vigor à data de candidatura. 
 
 

 Equipa Multidisciplinar 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Em função do número de elementos que prestam serviço na associação desportiva, colocar 

o número “1” no item correspondente. 
3. Este ponto será comprovado a partir da análise do relatório de contas, com a apresentação 

de despesas com esta tipologia de serviços prestados. 
 
 

 Despesas de Atividade 

 
1. Apenas deverão ser preenchidos as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Este quadro está dividido em 3 áreas distintas (despesas com instalações próprias e/ou 

aluguer, investimento em equipamento e número de atletas envolvidos em atividades). 
3. Em cada área apenas será considerada a definição de um item com o valor “1”, desde que 

comprovada pelo relatório de contas e comprovativos do número de atletas federados e 
não federados.  
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Exemplo: 
 
Nome da Associação: XPTO 

 Número de Praticantes: 150 (20 Federados em Formação na modalidade de Ténis, 10+6+4, e 130 Não Federados 
em Aulas de Aeróbica) 

 Deslocações para Competições: 30 deslocações (20 em casa, 6 fora mas dentro do distrito e 4 deslocações de 2 
dias cada para Espanha) 

 Nível Competitivo: 25 dos torneios são de nível distrital, 1 de nível nacional e 4 de nível internacional. 

 Número de secções desportivas: 2 secções desportivas (1 federada e 1 não federada) 
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 3 Treinadores de Desporto, 2 com Grau 1 e 1 com Grau 2. Dispõe das Cédulas de Treinador em dia à data de 
candidatura. 

 Prestação de Serviços com uma Empresa que fornece 1 médico, 2 fisioterapeutas, 1 psicólogo e uma prestação 
de serviços com a Faculdade de Desporto para avaliações com 1 fisiologista e 1 biomecânico. No total 6 pessoas. 
As despesas estão comprovadas no relatório de contas. 

 O Clube tem despesas anuais com água, eletricidade e gás natural no valor de 9500,00 €, comprovados no 
relatório de contas e com as faturas em anexo. 

 Foram compradas 2 redes de ténis e uma máquina para projeção de bolas. A fatura de aquisição é de 2345,00 €. 

 No total temos 150 atletas em prática regular conforme comprovado no primeiro quadro do Grupo A. 

 
 
 



 

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE 

DCDT – Divisão de Cultura, Desporto e Turismo 
 

Página 7 de 13 
 

Questionário do Subprograma 2 

 

 
 
1. Designação do Evento: Nome completo do evento a candidatar para apoio. 
2. Entidade Organizadora: Deverão escrever o nome de quem organiza o evento, ou seja, 

entidade responsável pela organização do evento. 
3. Modalidade: definir a modalidade a que diz respeito o evento a candidatar. 
4. Destinatários: Definir quem são os destinatários (convidados pela entidade organizadora, 

aberto a inscrição voluntária, etc.) 
5. Data e Local: Definir a data, hora e local de realização do evento a candidatar. 
6. Competição Oficial: Preencher “Sim” ou “Não” 
7. Tipologia: “Campeonato”, “Torneio”, “Etapa”, etc. 
8. Apoio Solicitado: Definir e especificar que tipo de apoio é pretendido na candidatura. 
 

 
 
1. Enumerar todos os agentes desportivos participantes (estimativa) no evento a candidatar, 

tanto os que representam a associação organizadora, como todos os restantes 
participantes.  

2. Especificar o nome das equipas participantes. 
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1. Realizar uma estimativa o mais aproximada possível, em relação a receitas e despesas do 

evento a candidatar. 
 

 
 

1. Elencar os nomes dos responsáveis e respetivos contatos para qualquer dúvida que surja 
com a apreciação da candidatura e posteriormente no acompanhamento do apoio 
fornecido. 
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Questionário do Subprograma 3 

 

 
1. Designação do Apoio a Solicitar: Definir a que apoio é que se encontram a candidatar. 
2. Justificação da Necessidade: Apresentar a justificação do apoio solicitado. 
3. Apresentação do Programa Base do Projeto: Preencher “Sim” ou “Não”. 
4. Apresentação do Projeto de Arquitetura e de Especialidades: Preencher “Sim” ou “Não”. 
5. Apoio Solicitado: Definir e especificar o tipo de apoio solicitado. 
 

 
1. No primeiro quadro definir de que forma será obtido o financiamento a que diz respeito o 

processo de candidatura. 
2. No segundo quadro descrever e valorar as despesas inerentes. 
 

 
1. Definir o nome do responsável e respetivo contato para qualquer dúvida que surja com a 

apreciação da candidatura e posteriormente no acompanhamento do apoio fornecido. 
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Questionário do Subprograma 4 

 

 
 
1. Apenas deverão ser preenchidos na tabela as células com preenchimento de cor amarela. 
2. Todos os campos preenchidos terão de ser validados com comprovativos dos resultados 

atestados pelas associações distritais ou pelas respetivas federações desportivas. 
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1. Definir o nome do responsável e respetivo contato para qualquer dúvida que surja com a 

apreciação da candidatura. 
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Exemplos: 
 
Nota: Os nomes dos clubes apresentados são de associações do Concelho de Cantanhede, os 
resultados apresentados para os exemplos são fictícios. 
 
1º Exemplo: Clube de Futebol os Marialvas 

 Equipa Sénior de Futebol é Campeã Distrital da Divisão de Honra 

 Equipa de Iniciados de Futebol é Campeã Nacional 

 Equipa de Juvenis de Futebol assegura a Manutenção no Campeonato Nacional 

 Equipa Júnior assegura a Subida ao Campeonato Nacional 

 3 Equipas da Formação são Campeãs Distritais 

 6 Jogadores são chamados à Seleção Distrital para participação em 2 Torneios distintos pela AFC. 

 1 Jogador é chamado à Seleção Nacional de Iniciados para participação em Torneio a realizar em Espanha 

 Na secção de Tiro são conquistadas 10 medalhas nacionais (4+3+3) 
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2º Exemplo: Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense 

 Equipa Masculina de Natação é Campeã Nacional de Clubes da 3ª Divisão 

 Equipa de Trail é Campeã Distrital de Clubes 

 2 Nadadores presentes no Campeonato da Europa de Juniores 

 6 Títulos de Campeão Nacional, 6 de Vice-Campeão e 10 de Terceiro Lugar na Natação 

 45 Títulos de Campeão Distrital na Natação 

 5 Títulos de Campeão Distrital no Trail 

 8 Presenças em Seleções Nacionais para participar em Competição 

 

 


