
 

                                   Instituto de Acção Social (Anexo I)  
Plano de Atribuição de Subsídio para a Actividade de Promoção  

dos Direitos da Criança – “Participemos no Crescimento da Criança” 

Proposta de Actividade 

 

A proposta de actividade deve ser enviada, até 31 de Maio de 2011, por carta 

registada com aviso de recepção, ou entregue directamente à Divisão de Infância e 

Juventude do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social, sita 

na Calçada de St. Agostinho, n.º 19, C. Com. “Nam Yue” , 10.º andar. 

 

I. Dados da instituição requerente: 

 

1. Denominação da instituição: ___________________________________________ 

2. Elemento de contacto: __________________Cargo: ________________________ 

3. Endereço: __________________________________________________________ 

4. Telefone:___________________________________________________________ 

5. Fax:_______________________________________________________________ 

6. E-mail: ____________________________________________________________ 

 

II. Dados da actividade proposta: 

 

1. Designação da actividade: _____________________________________________ 

2. Entidade colaboradora: ________________________________________________ 

3. Objectivos: (Favor enunciar por pontos) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Sumário do plano de actividade: 

Designação 

da 

actividade 

Data de 

realização 
Local 

Modo e 

conteúdo 

da 

actividade 

Destinatários 
N.º de 

participantes 

      

      

      

      

      

 

5. Forma de recrutamento e de divulgação: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________ 
 

6. Avaliação dos resultados da actividade: 

 

□ Análise do registo relativo aos trabalhos 

□ Reunião de avaliação dos trabalhadores 

□ Reunião de avaliação dos participantes 

□ Grupo focal dos participantes 

□ Entrevista individual 

□ Inquérito por questionário 

□ Teste de avaliação 

□ Escala para avaliação do grau de concretização dos objectivos 

□ Observação da performance/reacção dos participantes 

□ Outros (Indique) ___________________________________________________ 

 

7. Conteúdo pormenorizado da actividade: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

※ Caso não couber neste espaço, pode fazê-lo em folhas de tamanho A4 e anexar ※ 
 

III. Orçamento financeiro: 

Receitas 

Designação Montante 

1. Subsídio que se pretende solicitar ao IAS  

2. Subsídio atribuído por outras entidades e a respectiva 

denominação: ________________________________________ 
 

3. Transferência da própria instituição  

4. Taxa a cobrar aos participantes  



 

5. Outras (Especifique)  

  

  

  

Total do orçamento  

 
Despesas 

Designação Montante 

1. Divulgação Pano de fundo do palco  

Aparelhos de som do palco  

Banner  

Painéis  

Panfletos  

Cartazes  

Artigos publicitários  

Despesas do design  

Outras (Especifique por item)  

2. Formadores/Oradores Despesas dos formadores/oradores  

Transporte  

Outras (Especifique por item)  

3. Voluntários Transporte/remunerações  

Lembranças  

Outras (Especifique por item)  

4. Designações com 

restrições 

Alimentos, bebidas (petiscos, bolos, 

convívio, etc.) 

 

 Prendas  

 Outras (Especifique por item)  

5. Objectos e instrumentos 

para a actividade 

  



 

6. Seguros   

7. Fotografia   

Outras (Especifique por 

item) 

  

   

   

   

   

Total do orçamento  

※ Devem ser discriminados todos os itens do orçamento. 

 

 

Assinatura do responsável da instituição: ___________________________________ 

Nome: __________________________ 

Cargo: __________________________ 

Data: ___________________________ Carimbo da Instituição: ________________ 


