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FICHA DE SOLICITAÇÃO DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E INICIATIVAS 

Para que a autarquia possa colaborar da melhor forma com a realização do vosso evento, 

solicitamos o preenchimento desta ficha descritiva, com todo o conjunto de elementos 

necessários. Posteriormente, a autarquia procederá à devida análise e face às 

possibilidades e recursos disponíveis, dará conhecimento do apoio que é possível assegurar. 

Esta ficha deverá ser remetida à Câmara Municipal de São Brás de Alportel até ao dia 10 do mês anterior à 

realização do evento/iniciativa, em mão, por correio, fax. 289 842 455 ou e-mail cultura@cm-sbras.pt  

 
CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO / INICIATIVA: 
 

ASSOCIAÇÃO / ENTIDADE: ____________________________________________________ 

Responsável/ Contactos: _________________________________________________________ 

Designação do Evento / Iniciativa: _________________________________________________ 

Data ________________ / Local ___________________________________________________ 

Organização e Apoios: ___________________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO DE APOIOS: 

Cedência de Infra-estruturas:  

Qual/quais? _______________________________________________ Data(s) / Horários: _________________ 

Cedência de Viaturas: 

Tipos / Qtes: ____________________________________________ Data(s) / Horários: ___________________ 

Disponibilização de transporte: 

Tipos / Qtes: ____________________________________________ Data(s) / Horários: __________________ 

 

Apoios logísticos: 

Montagem de Palco: ______ Tamanho / especificações: _______________ Outros: _____________________ 

Cedência de equipamentos: Cadeiras - Qte: ______ Mesas - Qte: ______ Stands (3X3) _ Qte: ______ 

Equipamento de som e luz: ______ Características técnicas: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Equipamento informático: ______ Características técnicas: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Outros equipamentos: _______________________________________________________________________ 

Documentos e materiais de apoio: ______ Pastas – Qte: ______ Blocos – Qte: ______ Canetas – Qte: ______ 

Certificados – Qte: ______ Outros: _____________________ 

Refeições: Almoços Tipos/ Qtes: _______________________ Jantares Tipos/ Qtes: ______________________ 

Outros: _____________________ 

Data(s) / Horários: _________________ Local: _________________ 

Camarins: _____________________________________ Data(s) / Horários: _________________ 
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Outros: ___________________________________________________________________________________ 

 

Oferta de Troféus/brindes 

Troféus – Especificações: ______________________________________________ Qte: _______________ 

Brindes – Especificações: ______________________________________________ Qte: _______________ 

 

Divulgação: 

Impressão de Cartaz – Tamanho/ Qtes _________ Outros materiais: __________________________________ 

Colocação de informação nos materiais de divulgação municipal: ____________________________________ 

Notas: ___________________________________________________________________________________ 

 

Informações sobre espectáculo 

Ingressos 

Valor: ___________ Local de venda: ___________Data de venda: ___________  

Faixa Etária: ___________ Duração: ___________ Intervalo: ___________ 

Síntese informativa 

Texto (caso seja necessário poderão remeter em anexo um texto mais completo) 

Imagem   

Nota informativa para a comunicação social (é necessário que nos seja remetida nota informativa, que serve de 

base à nota de imprensa) 

 

Contactos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


