UNIÃO DAS FREGUESIAS
da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes
Reservado aos serviços:

FICHA

N.º _________

INSCRIÇÃO

Serviço responsável: __________________

ACTUALIZAÇÃO

Funcionário: _________________________

Data ______/_____/_____

Associação
Federação
Outros

_____________________________

Designação: __________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________
Código Postal: ________-______

Localidade: ______________________________________

E-mail: _____________________________________ @ ___________
NIF: _________________

Telefone/Telem: __________________ Fax: _________________

Data da constituição: ________ / ______ / ________
Contacto)s) Directo(s)
Nome: ________________________________________ Telef./Telem. ___________________
E-mail: _____________________________________ @ ___________
Nome: ________________________________________ Telef./Telem. ___________________
E-mail: _____________________________________ @ ___________
Nome: ________________________________________ Telef./Telem. ___________________
E-mail: _____________________________________ @ ___________
Elemento responsável pelo preenchimento da ficha de inscrição
Nome: ______________________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Data: ______/_____/______
Assinatura: _________________________________________________
Documentos a anexar
- Cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva (NIPC);
- Cópia da publicação em Diário da República dos estatutos da associação, e regulamento interno
- Cópia da publicação em Diário da República do estatuto de utilidade pública, quando existente;
- Prova documental de inscrição nas finanças;
- Declaração comprovativa de inscrição na segurança social, ou em alternativa declaração comprovativa de não existência de funcionários;
- Ficha de Caracterização da Instituição
- Cópia da acta de eleição dos corpos sociais;
- Cópia da acta de aprovação do Plano de Actividades e Orçamento (aprovado em Assembleia Geral);
- Cópia da acta de aprovação do Relatório de Actividades e Contas (aprovado em Assembleia Geral).
Av. Dr. Manuel Lousada, n.º 17-19 - 3050-343 Mealhada
Tel./Fax.: 231 203 181
NIPC: 510 833 713
e-mail: freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
http://www:mealhadaventosadobairreantes.pt

UNIÃO DAS FREGUESIAS
da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS, SOCIAIS,
RECREATIVAS E CULTURAIS
1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 - Nome________________________________________________________________
1.2 - Morada ______________________________________________________________
1.3 - Código Postal

-

1.4 - Localidade __________________________

1.5 - E-mail ______________@________._____

1.6 – Web________________________

1.7 - Telefone ________________________

1.8 - Fax ________________________

1.9 - Telemóvel ____________________

1.10 – Data Fundação:____/____/_____

1.10 - Possui estatutos publicados no Diário da República?

Sim

Não

_____º Série N.º _____ de _____ / _____ / _____ Pág. ______
1.11 - Possui declaração de Utilidade Pública?

Sim

Não

_____º Série N.º _____ de _____ / _____ / _____ Pág. ______
2 – CARACTERIZAÇÃO

2.1 - Número de membros da Direção eleitos: ____________ (a)
2.2 - Número de membros da Direção em efetividade de funções: ___________________
2.3 - Data da realização das últimas eleições para os corpos gerentes: ____ / ____ / ____
2.4 - Data da realização das próximas eleições para os corpos gerentes: ____ / ____ / ____
2.5 - Número de funcionários: ____________
2.5.1 - A tempo total: ______________

_

2.5.2 - A tempo parcial: _____________

N.º de Sócios
2.6.1 - Até aos 17 anos: ______________

2.6.2 - Dos 18 aos 64 anos: ____________

2.6.3 - Mais de 65 anos, inclusive: ____________

TOTAL: __________

(a) Anexar fotocópia da ata de tomada de posse dos órgãos sociais.
3 – PRATICANTES - MODALIDADES DESPORTIVAS - COMPETIÇÃO / RECREAÇÃO

Vertente de Competição
3.1 - A associação dinamiza a prática de modalidades desportivas de competição?
Sim

Não

(Se respondeu sim, preencha o ponto 1 do anexo 1)

Vertente de Recreação
3.2 - A associação dinamiza a prática de modalidades desportivas na vertente de
recreação, dirigidas especificamente a grupos especiais, como sejam: deficientes,
seniores, crianças até aos cinco anos, entre outros?
Sim
Não
(Se respondeu sim, preencha o ponto 2 do anexo 1)

4 – ENQUADRAMENTO TÉCNICO – COMPETIÇÃO / RECREAÇÃO

4.1 - A associação dispõe de dirigentes, técnicos e profissionais de saúde, em funções?
Sim

Não

(Se respondeu sim, preencha o ponto 1 do anexo 2)
5 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

5.1 - Possui instalações desportivas próprias: Sim

Não

5.2 - Utiliza instalações desportivas de outrem:
5.2.1 - Autarquias
5.2.2 - Escolas Públicas
5.2.3 - Instituições privadas
5.2.4 - Outros Clubes
5.2.5 - Cedidas
5.2.6 - Outros. Especifique: _________________________________________
6 – ACTIVIDADES E CONTAS

6.1 - Junte em anexo cópia do último relatório de atividades e contas.
7 – DÍVIDAS AO ESTADO / AUTARQUIA / SEGURANÇA SOCIAL

7.1 - A situação da associação encontra-se regularizada relativamente a dívidas por
impostos ao Estado Português e, ou, à Autarquia? Sim
Não
7.2 - A situação da associação encontra-se regularizada relativamente a dívidas por
contribuições à Segurança Social?
Sim
Não
8 – ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

8.1 - A associação dinamiza atividades de natureza cultural e, ou, recreativa?
Sim

Não

(Se respondeu sim, preencha o ponto 2 do anexo 2)
9 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS / CULTURAIS / RECREATIVOS

9.1 - A associação pretende candidatar-se ao apoio destinado à aquisição de
equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento e concretização de atividades
desportivas, culturais e recreativas?

Sim

Não

10 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

10.1 - A associação pretende candidatar-se ao apoio destinado à realização de obras de
construção,

conservação

ou

beneficiação

desenvolvimento normal das suas atividades?

de
Sim

instalações

indispensáveis

ao

Não

Quais: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11 – ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

11.1 – No sentido de se tentar que não exista sobreposição entre as mais variadas
atividades organizadas pelo movimento associativo, e para que se possam coordenar de
forma a conseguir-mos fazer um plano de iniciativas global, gostaríamos de saber quais
as atividades de natureza cultural e, ou, recreativa que a associação dinamiza, a sua
descrição e data de realização.
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12 – PASSADO RECENTE

12.1 - Desde 2013, houve aumento ou diminuição do número de sócios? Em que número?

12.2 - Nestes últimos três anos, que modalidades desportivas, culturais ou recreativas
foram criadas, quais as que deixaram de existir e que motivos estiveram na base da sua
criação e, ou, eliminação?

(Se necessário, junte folhas em anexo)
13 – FUTURO

13.1 - Quais são os principais objetivos a atingir pela associação, a curto e médio prazo?

(Se necessário, junte folhas em anexo)
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 Data: ____/__________/______
Assinatura: _________________________________





ANEXO 1
1. DESPORTO - VERTENTE DE COMPETIÇÃO
0RGDOLGDGH

(VFDOmR *pQHUR 1$WOHWDV D  1tYHO&RPSHWLWLYR E 
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(a) Oficialmente inscritos nas respectivas Federações ou Associações
(b) Distrital, Regional, Nacional, etc.
(c) Deve indicar o número de meses efectivos de competições oficiais adicionando mais um mês
habitualmente destinado ao período preparatório.

2. DESPORTO - VERTENTE DE RECREAÇÃO
0RGDOLGDGH

(VFDOmR
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ANEXO 2
1. ENQUADRAMENTO TÉCNICO - MODALIDADES DESPORTIVAS DE
COMPETIÇÃO/RECREAÇÃO
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(a) Dirigente, Técnico, Médico, Massagista…etc.
(b) 1º/2º/3º/4º Nível / Grau / Licenciado....etc.

2. ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
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