
 

________________________________________ 
*  Atividades Artísticas e Culturais de caráter regular: as que integram o Planeamento e estão dotadas de meios e 
recursos. 

 

Questionário de Levantamento de Atividades Artísticas e Culturais 

 

Este questionário enquadra-se dentro do trabalho do recém-criado NIAC – Núcleo de 

Identidade Artística e Cultural e destina-se a aferir o tipo de atividades artístico-culturais que 

são desenvolvidos nas Organizações associadas da FENACERCI. Além de nos permitir ter 

conhecimento do trabalho que é feito pelas organizações, vai-nos permitir otimizar a 

divulgação das iniciativas, bem como, traçar o futuro trabalho deste Núcleo em duas áreas que 

consideramos fundamentais para o processo de inclusão pela arte das pessoas com 

deficiência. 

 

Nome da organização: __________________________________________________________ 

Pessoa Responsável pelo Preenchimento: ___________________________________________ 

Função: _________________________________________ 

 

1. A Organização desenvolve Atividades Artísticas e Culturais de caráter regular*? 

 

Sim      □ 

Não     □ 

 

2. Sinalize o tipo de atividades Artísticas e Culturais de carácter regular que são 

desenvolvidas na Organização (pode sinalizar mais do que uma opção). 

 

Pintura      □ 

Desenho       □ 

Cerâmica     □ 
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Escultura      □ 

Teatro      □ 

Canto      □ 

Música      □ 

Atividades Circenses    □ 

Dança      □ 

Outras      □  

 

Se assinalou a opção Outras, diga quais: (Graffiti, Flashmobs, etc) 

____________________________________________________________________________ 

 

3. A organização tem profissionais que intervêm exclusivamente na área artístico-cultural? 

Sim      □ 

Não     □ 

 

 

Se respondeu sim, diga quais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. A organização tem alguma parceria formalizada com estruturas do meio artístico-cultural?  

Sim    □ 

Não   □ 

 

Se respondeu sim, diga com que tipo de estruturas: (acrescente campos, se necessário) 

 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

5. A Organização desenvolve alguma atividade de produção de artesanato regional? 

Sim   □ 

Não  □ 

 

Se sim, diga que tipo de artesanato: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. A organização costuma participar em eventos abertos (ex. exposições de pintura, feiras de 

artesanato, etc?) 

 

Sim  □ 
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Não  □ 

 

Se respondeu sim, faça referência aos eventos em que costumam participar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Especifique os projetos Artísticos e Culturais que serão desenvolvidos no decorrer de 

2018? (Caso tenha mais que um projeto, descrimine por favor. Pode acrescer campos, se 

necessário. Caso só tenha um projeto/atividade, passe imediatamente para a questão nº 

8). 

 

7.1. Projeto 1 

Designação: _____________________ 

Área: ___________________________ 

Descritivo: (descreva sucintamente o projeto/atividade) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Pessoa responsável: _______________________________ 

Contacto de e-mail da pessoa responsável: ____________________________________ 

Contacto Tlm da pessoa responsável: _________________________________________ 

Número de pessoas com deficiência envolvidas? ________________________________ 

 

O Projeto/Atividade que sinalizou tem parcerias específicas estabelecidas? 

Sim    □ 

Não   □ 
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Se respondeu sim, sinalize o tipo de parcerias: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

@ 

7.2. Projeto 2 

Designação: _____________________ 

Área: ___________________________ 

Descritivo: (descreva sucintamente o projeto/atividade) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Pessoa responsável: _______________________________ 

Contacto de e-mail da pessoa responsável: ____________________________________ 

Contacto Tlm da pessoa responsável: _________________________________________ 

Número de pessoas com deficiência envolvidas? ________________________________ 

 

 

O Projeto/Atividade que sinalizou tem parcerias específicas estabelecidas? 

Sim    □ 

Não   □ 
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Se respondeu sim, sinalize o tipo de parcerias: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.3. Projeto 3 

Designação: _____________________ 

Área: ___________________________ 

Descritivo: (descreva sucintamente o projeto/atividade) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Pessoa responsável: _______________________________ 

Contacto de e-mail da pessoa responsável: ____________________________________ 

Contacto Tlm da pessoa responsável: _________________________________________ 

Número de pessoas com deficiência envolvidas: ________________ 

 

O Projeto/Atividade que sinalizou tem parcerias estabelecidas? 

Sim    □ 

Não   □ 

 

Se respondeu sim, sinalize o tipo de parcerias:_______________________________ 

 

8. A organização tem neste momento espetáculos ou outro tipo de atividades artístico 

culturais preparados para apresentar à comunidade (âmbito nacional)?  

Sim  □ 

Não   □ 
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9. Existe na sua Organização algum orçamento anual específico para o desenvolvimento 

destes projetos/atividades? 

Sim   □ 

Não   □ 

 

10. Quais as principais dificuldades que o(s) projeto(s)/atividades que sinalizou enfrentam?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

11. A Organização dispõe de um espaço para desenvolver as atividades sinalizadas?  

 

Sim    □ 

Não   □ 

 

12. Assinale os espaços disponíveis para realização de atividades artístico-culturais na 

Organização:   

Auditório           □ 

Espaço de Exposições         □   

Atelier de Tecelagem         □ 

Atelier de Pintura         □ 

Atelier de Cerâmica         □ 

Ginásio          □ 
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Palco c/ camarins         □ 

Palco s/ Camarins         □ 

Outras           □ 

Quais (descreva-as por favor) _________________________________________________ 

 

13. Utiliza outros espaços, que não os da Organização, para a realização de atividades artístico 

culturais? 

 

Sim    □ 

Não   □ 

Se respondeu sim, diga quais:____________________________________________________ 

 

14. Observações  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Em caso de dúvidas relativas ao preenchimento deste questionário, contacte o NIAC – Núcleo 

de Identidade Artística e Cultural  via anaritaperalta@fenacerci.pt 

 

Muito obrigado pelo seu tempo! 
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