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No de 
reuniões 

efectuadas 

No de 
actividades 
efectuadas 

Relatório de actividades 

A Associação declara que tinha entregado ao Conselho Consultivo 
de Cultura, os Relatórios Finais Anuais dos seguintes anos, nos 
termos do artigo 30.º da Lei do Recenseamento Eleitoral.  

A Associação declara que não tinha entregado 
ao Conselho Consultivo de Cultura, os 
Relatórios Finais Anuais dos seguintes anos, nos 
termos do artigo 30.º da Lei do Recenseamento 
Eleitoral e vem agora apresentá-los. 

De Outubro 20__ 
até Setembro 20__   

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, sem qualquer 
informação complementar a apresentar.  

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, mas é necessário 
apresentar alguma informação complementar： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

□ Não foi entregue o Relatório Final Anual 
desse ano, o qual será apresentado agora.： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

 

De Outubro 20__ 
até Setembro 20__   

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, sem qualquer 
informação complementar a apresentar.  

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, mas é necessário 
apresentar alguma informação complementar： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

□ Não foi entregue o Relatório Final Anual 
desse ano, o qual será apresentado agora. ： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

 

De Outubro 20__ 
até Setembro 20__   

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, sem qualquer 
informação complementar a apresentar.  

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, mas é necessário 
apresentar alguma informação complementar： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

□ Não foi entregue o Relatório Final Anual 
desse ano, o qual será apresentado agora： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

 

De Outubro 20__ 
até Setembro 20__   

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, sem qualquer 
informação complementar a apresentar.  

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, mas é necessário 
apresentar alguma informação complementar： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

□ Não foi entregue o Relatório Final Anual 
desse ano, o qual será apresentado agora： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

 

De Outubro 20__ 
até Setembro 20__   

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, sem qualquer 
informação complementar a apresentar.  

□ Foi entregue o Relatório Final Anual desse ano, mas é necessário 
apresentar alguma informação complementar.： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

□ Não foi entregue o Relatório Final Anual 
desse ano, o qual será apresentado agora： 
Reunião ________/ Actividade ________. 

 

Sector Cultural 
Mapa Resumo de Actividades 

Renovação do Reconhecimento 

Nome da Pessoa Colectiva/Associação: ________________________________________________________________________________ 

 
 

Assinatura* do representante e carimbo da pessoa colectiva 

（* Deve assinar de acordo com o BIR） 

Número 

Ano 
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