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Variáveis de caracterização da base de dados 

 

Variáveis Categorias 

Caracterização institucional da entidade 

Designação da entidade  

Localidade  

Município  

Fonte de dados  

Link  

Ano de fundação  

Situação atual perante a atividade Em atividade 

 Com atividade suspensa 

 Com atividade cessada 

Ano de suspensão da atividade  

Estatuto jurídico Associações e Cooperativas 

 Núcleos/Valências de associações 

 Fundações 

 Entidades públicas 

     Museus 

     Juntas de Freguesia 

     Câmaras Municipais 

     Projetos/Programas públicos 

 Instituições de ensino superior 

     Universidades 

     Departamentos universitários 

     Cineclubes universitários 

 Instituições de ensino não superior 

     Escolas 

     Cineclubes escolares 

 Embaixadas e institutos culturais 

 Entidades privadas com fins lucrativos 

 Entidades estrangeiras 

 Particulares 

Telefone/Telemóvel  

Morada  

Email  

Site/Blogue/Redes sociais  

Caracterização geral das atividades da entidade 

Abrangência / Amplitude da atividade Exclusividade da atividade 

 Diversidade da atividade 

Atividade principal  

Caracterização das atividades de exibição cinematográfica 

Exibição contínua de cinema Sim 

 Não 
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Variáveis Categorias 

Frequência da exibição Pontual/Ocasional 

 Pouco frequente 

 Frequente mas sem regularidade 

definida 

 Frequente e com regularidade definida 

Regularidade da exibição Diária 

 Mais do que 1 sessão semanal 

 1 sessão semanal 

 1 sessão quinzenal 

 1 sessão mensal 

Observações relevantes sobre a exibição  

Data da última exibição  

Importância da exibição Atividade acessória a outras atividades 

 Atividade autónoma 

Realização de eventos cinematográficos 

(mostras e/ou festivais) 

Sim 

 Não 

Tipo de evento Festival 

 Mostra/Ciclo 

Temática principal do evento  

Regularidade do evento  

N.º de edições realizadas  

Data da última edição  

Responsabilidade da programação Entidade programadora 

 Entidade promotora e/ou de 

acolhimento 

Caracterização de outras atividades de cinema 

Produção de cinema Sim 

 Não 

Edição de publicações Sim 

 Não 

Existência de arquivo/centro de 

documentação/espólio 

Sim 

 Não 

Formação/Workshops para adultos Sim 

 Não 

Formação/Workshops para público infantil e 

juvenil /serviço educativo 

Sim 

 Não 

Espaços de exibição  

Comentários adicionais  

Entidades relacionadas com as quais 

desenvolveu atividades de exibição conjuntas 

 

 


