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Anexo II - Atividade Pontual n.º  

Designação da Atividade   

Local       Data         Hora 

Nº de participantes                                                                   Parceria com a Autarquia: Sim  Não   

Abrangência: Local  Concelhia Distrital Nacional Internacional 

Pedidos associados:

Cedência de Transportes

Km estimados Itinerário

Autocarro de 55 
lugares

Autocarro de 27 
lugares

Autocarro de 41 
lugares

Ligeiro 9 lugares

Ligeiro de 5 lugares Outro

Nº de pessoas a transportar Com menos de 
12 anos

Entre os 13 e os 
16 anos

Mais de 16 anos

Divulgação Especifique materiais e 
quantidades:

Apoio 
Humano

Especifique:

Apoio 
Físico

Especifique:

Apoio 
Espacial

Especifique:

Apoio 
Financeiro

Especifique:

Outros 
apoios

Especifique:
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Estimativa Orçamental (discriminar cada despesa prevista):

Descrição Valor:

Estimativa de receitas devidas pelos participantes:

Especificar Outras:

Apoios de outras entidades (especificar com valor estimado ou efetivo do apoio) 

Observações 
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