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1. BREVE APRESENTAÇÃO 

 

Data: 29-11-2014 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 16h00 

Hora do fecho: 19h00 

Presenças:  

Representantes das associações constantes do registo de inscrições em anexo; 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Correia; 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Peniche, Jorge Amador; 

Vereadora da Câmara Municipal de Peniche, Clara Abrantes; 

Vereadora da Câmara Municipal de Peniche, Cristina Leitão; 

Presidente da Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador; 

Presidente da Freguesia de Ferrel, Silvino João; 

Presidente da Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, 

Presidente da Freguesia da Serra D’El Rei, António Victória; 

Presidente da Direção da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, 

Rogério Cação. 

Nº de associações representadas: 57 

Nº de participantes: 80   
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2. INTRODUÇÃO 

 
O 1º Fórum Associativo teve por finalidade lançar as bases para a construção da Carta 
Local do Associativismo (CLA). A CLA surge no desenvolvimento da relação de 
cooperação que tem existido entre o Município de Peniche e o tecido associativo local 
e decorre de uma opção política assumida no quadro das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento do Município para 2014, de disponibilização de incentivos ao 
associativismo. O projeto da CLA foi apresentado à Câmara Municipal na reunião do 
passado dia 21 de julho. 
 
O Fórum foi organizado e dinamizado em conjunto pelo Município e pela ADEPE – 
Associação para o Desenvolvimento de Peniche, tendo sido estruturado em torno de 
dois momentos.  
 
Um primeiro, de índole expositiva, que serviu para fazer o enquadramento do projeto 
da Carta Local do Associativismo, quanto aos objetivos, princípios gerais, cronograma e 
procedimentos a observar na construção da CLA, cujo postulado fundamental de base 
é que terá de ser construída numa base participativa, isto é, com a participação ativa 
dos diferentes atores implicados, com destaque óbvio para o necessário envolvimento 
dos dirigentes associativos. Intervieram neste primeiro momento o Presidente da 
Câmara Municipal de Peniche, António José Correia, a Vereadora com o Pelouro do 
Associativismo, Clara Abrantes e, em representação da Associação de 
Desenvolvimento Local, a ADEPE, Rogério Cação. 
 
O segundo momento da sessão de trabalho foi desenvolvido a partir de uma dinâmica 
participativa de grupo, em que se organizaram sete grupos de trabalho compostos 
pelos representantes associativos presentes, tendo cada grupo refletido em torno das 
seguintes questões: 

1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 
2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 
3. Que disponibilidade temos para nos envolver num processo que exigirá uma 

participação intensa? 
4. Quais são as prioridades de ação? 
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Com base nos contributos dos grupos de trabalho, o presidente da ADEPE encerrou o 

1º Fórum do Associativismo com as seguintes recomendações, que devem ser tidas em 

conta nos próximos fóruns:   

 É importante ter em atenção, na abordagem às associações, a diversidade de 
perfis que as caracterizam, nomeadamente as diferenças que resultam da(s) 
área(s) de intervenção de cada uma; 

 Dar conta previamente dos assuntos que irão ser suscitados nos fóruns 
associativos de modo a permitir o necessário debate interno dos assuntos, isto 
é, o debate no seio das respetivas direções, de modo a respeitar a democracia 
interna das associações e também para viabilizar o poder de decisão dos 
representantes associativos nos fóruns; 

 Facilitar o acesso a oportunidades de financiamento / programas de apoio ao 
associativismo. 

A título conclusivo, o 1º Fórum do Associativo promoveu o (re)encontro de 57 

associações locais, permitiu iniciar a reflexão em torno das necessidades e desafios 

que as associações locais enfrentam atualmente e reforçou a vontade e a 

disponibilidade das associações para participar nas reuniões de trabalho para a 

elaboração da Carta Local do Associativismo. Relativamente às expectativas, as 

associações esperam que a CLA se constitua num instrumento que promova a 

resolução dos problemas e necessidades sentidos pelas associações e que contribua 

efetivamente para a dinamização e reforço do tecido associativo local. Através da 

sistematização das seguintes questões “O que é que faz falta para dinamizar o 

associativo local?” e “Quais sãos as prioridades de ação?”, foi possível proceder ao 

agrupamento das conclusões dos grupos de trabalho em quatro eixos de intervenção, 

que serão desenvolvidos posteriormente:  

 Cooperação Interassociativa; 

 Mobilização Interna; 

 Valorização do Tecido Associativo; 

 Capacitação do Tecido Associativo. 
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3. SÍNTESE 

 

A presente síntese resulta da sistematização dos contributos do trabalho de grupo das 

associações que participaram no 1º Fórum de Associativismo. Mais concretamente 

foram reunidos os diversos contributos dos grupos de trabalho em função das quatro 

perguntas que foram suscitadas na dinâmica de grupo. Após a sua análise e reflexão 

foram identificados eixos de intervenção que aglutinam esses mesmos contributos1.        

Figura 1 – Eixos de Intervenção: “O que faz falta para dinamizar o Associativismo?” 

 

 

                                                           
1
 Para uma melhor compreensão do processo de sistematização da informação remetemos para a 

consulta da secção de “Categorização dos Resultados do Trabalho de Grupo”.  

  

+VALORIZAÇÃO +CAPACITAÇÃO 

 

+MOBILIZAÇÃO INTERNA 

 

+COOPERAÇÃO 

 

1. O QUE FAZ FALTA? 
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+COOPERAÇÃO  NTERASSOCIATIVA 

 

+MOBILIZAÇÃO INTERNA 

 

+VALORIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

 
+CAPACITAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

  Promover o diálogo interassociativo; 

 Fomentar a partilha de recursos; 

 Incentivar a cooperação 

interassociativa. 

 Aumentar o número de associados e a 

sua participação na vida associativa; 

 Aumentar e renovar o número de 

dirigentes associativos;  

 Promover o voluntariado. 

 

 Promover a valorização do 

associativismo;  

 Promover o reconhecimento do papel 

dos dirigentes associativos; 

 Utilizar canais para divulgar as iniciativas 

das associações; 

 Identificar uma bateria de indicadores 

que permitam monitorizar o impacto da 

ação associativa. 

 

 Ampliar os meios técnicos à disposição das 

associações; 

 Compreender as necessidades das 

associações; 

 Promover uma planificação concertada das 

atividades associativas; 

 Aprofundar o conhecimento em torno do 

enquadramento legal inerente ao 

associativismo. 

  Concertar e divulgar a agenda de 

atividades das associações, através dos 

meios de comunicação social e redes 

sociais;  

 Dar continuidade às atividades 

desenvolvidas e promover a 

inovação/experimentação de novas 

atividades. 

 

 Promover a renovação da classe 

dirigente. 
 Promover a cooperação 

interassociativa; 

 Reforço do apoio municipal no que 

diz respeito à promoção da 

cooperação interassociativa. 

 Reforçar o apoio municipal às associações 

ao nível financeiro, logístico e de 

pequenas reparações; 

 Promover encontros interassociativos 

regulares. 
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Tabela 1 – Síntese dos resultados dos grupos de trabalho 
 

  

 

Índice 

+COOPERAÇÃO  INTERASSOCIATIVA 

 

+MOBILIZAÇÃO INTERNA 

 

+VALORIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

 
+CAPACITAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

  Promover o diálogo interassociativo; 

 Fomentar a partilha de recursos; 

 Incentivar a cooperação 

interassociativa. 

 Aumentar o número de associados e a 

sua participação na vida associativa; 

 Aumentar e renovar o número de 

dirigentes associativos;  

 Promover o voluntariado. 

 

 Promover a valorização do associativismo;  

 Promover o reconhecimento do papel dos 

dirigentes associativos; 

 Utilizar canais para divulgar as iniciativas 

das associações; 

 Promover a divulgação das atividades 

associativas; 

 Identificar uma bateria de indicadores que 

permitam monitorizar o impacto da ação 

associativa. 

 

 Ampliar os meios técnicos à disposição das 

associações; 

 Compreender as necessidades das 

associações; 

 Promover uma planificação concertada das 

atividades associativas; 

 Aprofundar o conhecimento em torno do 

enquadramento legal inerente ao 

associativismo. 

 Promover a divulgação da agenda de 

atividades das associações, através dos 

meios de comunicação social e redes 

sociais;  

 Dar continuidade às atividades 

desenvolvidas e promover a 

inovação/experimentação de novas 

atividades. 

 

 Promover a renovação da classe 

dirigente. 
 Promover a cooperação 

interassociativa; 

 Reforço do apoio municipal no que 

diz respeito à promoção da 

cooperação interassociativa. 

 Reforçar o apoio municipal às associações 

ao nível financeiro, logístico e de 

pequenas reparações; 

 Concertar a agenda associativa;  

 Promover encontros interassociativos 

regulares. 

 Criação de uma Bolsa de Serviços e 

Recursos Associativos; 

 Criação de uma Plataforma Interassociativa;  

 Organização de reuniões e eventos; 

 Criação de projetos dinâmicos em conjunto; 

 Constituição de uma rede de contactos 

interassociativa; 

 Criação de uma plataforma de 

comunicação. 

 

 Organização de uma Mostra de produtos 

associativos;  

 Divulgação da Agenda Associativa; 

 Caracterização das associações locais; 

 Criação de um boletim informativo; 

 Implementação de um Prémio Municipal 

de Mérito Associativo; 

 Criação do Dia do Associativismo. 

 

 Aumentar a divulgação e o conhecimento 

de medidas de apoio para as associações; 

 Criação da figura do “animador 

associativo”; 

 Criação de grupos de trabalho; 

 Dinamização de reuniões de trabalho em 

torno das temáticas associativas: 

regularmente por grupos de trabalho e 

fóruns periódicos com a participação de 

todas as associações. 
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1. QUE EXPECTATIVAS TEMOS RELATIVAMENTE À CLA? 

Não deve ser 
 Mais um projeto; 
 Uma mera carta de intenções. 

Deve  

 Ser um instrumento que contribua efetivamente para a dinamização das 
associações; 

 Contribuir para a resolução dos problemas e necessidades sentidos pelas 
associações; 

 Divulgar o trabalho das associações; 
 Reforçar o tecido associativo; 
 Motivar os jovens para o dirigismo associativo; 
 Tornar o associativo mais atrativo para favorecer a renovação dos dirigentes, a 

participação dos associados e a integração de jovens; 
 Aumentar a cooperação interassociativa; 
 Fomentar a ligação entre o poder local e as associações; 
 Criar grupos de trabalho por áreas de atividade e/ou interesse. 
 

2. QUE DISPONIBILIDADE TEMOS PARA NOS ENVOLVER NUM PROCESSO QUE EXIGIRÁ 

UMA PARTICIPAÇÃO INTENSA? 

Há disponibilidade, mas foram apontadas as seguintes sugestões:  

 que é necessário ter em conta os calendários desportivos de modo a permitir a 
conciliação de agendas; 

 agendar reuniões em duplicado para permitir que as associações optem pela data 
para a qual estejam disponíveis; 

 preferência durante a semana, à noite. 
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4. RESULTADOS DO TRABALHO EM GRUPO 
 

 

Centro Solidariedade e Cultura de Peniche 
Rugby Clube de Peniche 
Serrana – Associação Desportiva Cultural e Recreativa da Serra D´El Rei 
Grupo Desportivo de Peniche 
Associação Portuguesa de Taekwondo do Oeste 
 

1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

 Falta de dirigentes;  

 Falta de sentido da gratuidade;  

 Falta de disponibilidade, necessidade de terem tempo para si;  

 Excesso de críticas às Direções;  

 Associações estão fechadas em si;  

 Desconhecimento do que fazem as associações;  

 Faz falta uma plataforma para nos conhecermos e partilharmos as nossas atividades e 

problemas. Fomentar atividades em conjunto, precisamos de mais cooperação. 

2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

 Tentar resolver o que falta ao associativismo e que foi indicado na resposta anterior; 

 Dar resposta às carências que temos; 

 Dar a conhecer o que fazemos; 

 Que esta base de trabalho venha reforçar o tecido associativo; 

 Motivar jovens para o dirigismo. 

3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 
participação intensa? 

 Existe vontade mas depende do calendário desportivo, ao fim de semana temos 

campeonatos e torneios; 

 Proposta à Câmara para duplicar estas reuniões escolher duas datas e as associações 

vão aquela que tiverem disponibilidade.  

4. Quais são as prioridades de ação? 

 Constituição de grupos conforme as áreas de intervenção de cada Associação 

(desporto, social, etc…); 

GRUPO 1 
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 Caracterização de cada Associação; 

 Constituição de um Fórum de trabalho para partilhar dificuldades; 

 Criação de um boletim de informação com divulgação de atividades de todas as 

coletividades. 

 

 

Acompanha 
ADEPE – Associação de Desporto Amador de Peniche 
Associação Amigos da Berlenga 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
Núcleo Sportinguista de Peniche 
Península de Peniche Surf Clube 
 

1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 
2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 
3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 

participação intensa? 
4. Quais são as prioridades de ação? 

 Pretende-se a promoção da equidade e do tratamento igual entre todas as associações 
do concelho, com o estabelecimento de plataformas e regras claras de colaboração 
entre o Município e as associações.  

 Atualização da listagem existente, com expurgo das associações sem atividade, ou que 
tenham encerrado, para limpeza da base. 

 Enriquecimento da informação relativa às associações. Resumo das atividades da 
associação, localização, estruturas, "Homem chave" da associação, etc.  

 Levantamento de meios e recursos de cada associação. 

 Para obtenção destas e de outras informações cada associação deve enviar essa 
informação de acordo com um modelo a ser enviado pelo Município. 

 Envio para todas associações com o máximo de informação possível sobre cada uma 
das associações do concelho. 

 Elaboração de agenda com todas as atividades culturais e desportivas realizadas pelas 
associações. 

GRUPO 2 
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 Criação do "Dia Municipal do Associativismo", com a realização de evento onde 
participem as associações e possam divulgar as suas atividades. 

 Promoção da colaboração, criando uma bolsa de partilha de serviços. Apoio às 
associações com know how existente, por exemplo da ADEPE, que permitirão 
às associações, por exemplo, eventuais candidaturas a programas da união europeia.   

 

 

ACISCP – Associação Comercial e Industrial de Serviços do Concelho de Peniche 
ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Peniche 
Associação Juvenil de Peniche 
Centro Cultural e Recreativa Casais Brancos 
Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche 
Centro Paroquial Bem-Estar Social da Atouguia da Baleia 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1228 – Atouguia da Baleia 
Grupo Desportivo Atouguiense 
PAC – Peniche Amigos Clube 

 
1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

 Conversa e diálogo entre as associações; 

 Partilha de recursos (Logística); 

 Falta de vontade para pertencer ao associativismo; 

 Renovação dos corpos dirigentes; 

 Sangue novo no associativismo; 

 Conhecimento dos direitos e deveres de pertencer a uma associação; 

 Deixar de trabalhar apenas na sua quintinha; 

 Aumentar o conhecimento interassociativo; 

 É preciso que os dirigentes sejam respeitados/ valorizar o voluntariado; 

 Feira do associativismo; 

 Quantificação os resultados obtidos; 

 Quantificação dos recursos envolvidos; 

 Mostra de cada uma das associações na comunidade;  

 Agenda cultural e desportiva.  

 

GRUPO 3 
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2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

 Que não seja só uma carta de boas intenções, carta operacional como um guia de 

atuação; 

 Partilha de recursos; 

 Boas expetativas; 

 Grupos por área de atividade/públicos de atuação.  

3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 

participação intensa? 

 Sim, queremos participar. Durante a semana à noite.  

4. Quais são as prioridades de ação? 

 Agenda; 

 Comunicação/divulgação na comunicação local; 

 Mais apoio da CMP: financeiro, logístico e pequenos arranjos. 

 

 
ADAP - Associação de Desporto Amador de Peniche 
Arméria - Movimento Ambientalista do Concelho de Peniche 
Associação Nova Aliança 
Clube de Lazer Santana 
Clube Stella Maris de Peniche 
Grupo Desportivo Costa Brava 
Sporting Clube de Vila Maria 
Universidade Sénior 

 

1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 

participação intensa? 

4. Quais são as prioridades de ação? 

 A importância da Carta, entre outras coisas, as associações passarem-se a conhecer 

melhor e saber o que todos fazemos. 

 É importante juntarmo-nos em reuniões todas as associações ao nível global e outras 

por áreas de interesse para troca de ideias. 

GRUPO 4 
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 Uma das expectativas é tornar o associativismo mais atrativo para haver mais 

renovação e mais participação. 

 Promover uma maior abertura das associações para não se fecharem em si próprias. 

 Promover a colaboração no sentido de haver uma bolsa de serviços/ cooperação face 

às necessidades existentes. 

 Além das expectativas que se estão a criar o mais importante é dar continuidade das 

atividades e renovação das atividades futuras. 

 Não tenhamos medo de pensar! E Bem-haja quem pôs em prática esta e outras futuras 

reuniões! Água mole em pedra dura…  

 

 

ALA – Associação Local de Artes 
Associação Dadores Benévolos de Sangue de Peniche 
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho 
Associação Leões do Bairro 
Jardim de Infância de Ferrel 
Misericórdia da Atouguia da Baleia 
Núcleo de Peniche da Liga dos Ex-Combatentes 
Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património Regional de Peniche; 

     
1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

 Chegar à comunidade; 

 Abertura com outras associações; 

 Suporte físico para informação das atividades das Associações (Turismo) 

 Promoção de mais eventos para promover o contacto e divulgação entre as 
associações  e entre as associações com a comunidade; 

 Meios técnicos.  
2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

 Resolver as dificuldades referidas anteriormente;  

 Seja uma ferramenta que ajude a dinamizar o Associativismo; 

 Que não seja mais um projeto, mas sim algo que dinamize de facto as associações. 

GRUPO 5 
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3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 

participação intensa? 

 Dentro da disponibilidade de cada Associação, a disponibilidade é integral. 
4. Quais são as prioridades de ação? 

 Iniciar uma rede de contatos entre as associações; 

 Projetos dinâmicos em conjunto; 

 Criar grupos de trabalho. 

 

 

ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche 
AE ESTM - Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar 
Casa do Benfica do Concelho de Peniche 
Centro de Canoagem do Oeste 
Clube de Ténis de Peniche 
Sporting Clube da Estrada 

 
1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

 Transporte, acordos com outras associações;  

 Compreender as necessidades de cada uma das associações;  

 Gerir as atividades de cada associação de modo a que exista uma calendarização e 
coordenação de atividades de modo a que não crie resistência de outrem. 

2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

 Maior envolvimento entre as associações na medida em que exista cooperação e 
apoio entre todos, dependendo das necessidades. 

3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 
participação intensa? 

 Estamos sempre disponíveis. 
4. Quais são as prioridades de ação? 

 Maior apoio da Câmara Municipal na relação entre as associações e também ao nível 
de: apoio financeiro e apoio logístico tendo em conta aspetos relevantes e mediante 
justificações plausíveis; 

 Existência de uma página do Facebook ou outra rede social (fórum online) – 
Plataforma que permita a troca de bens e serviços on-line; 

GRUPO 6 
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 A questão da troca de contactos entre todos; 

 Divulgação de atividades e eventos.  

 

 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel 
Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes / Rancho Folclórico de Geraldes 
Centro Social de Bufarda 
Clube Naval de Peniche 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Grupo Cantares de Amigo 
Rancho Folclórico os Camponeses da Beira-mar 
Sociedade Filarmónica 1ª de Dezembro de Atouguia da Baleia  

 
1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 

 Alterar sensibilidades/ mentalidades, com desempenho mais frontal por parte dos 
participantes nas Associações, valorizando o seu trabalho. 

2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 

 Permitir um conhecimento real entre poder local e associações e nas Associações 
entre si com um reconhecimento dos melhores trabalhos efetuados. 

3. Que disponibilidade temos para nos envolvermos num processo que exigirá uma 
participação intensa? 

 Estamos presentes. 
4. Quais são as prioridades de ação? 

 Criar uma figura tipo animador das Associações;  

 Divulgação da atividade associativa;  

 Encontros de grupos de associações pares e com uma periodicidade mais alargada de 
todas as Associações. 

  

GRUPO 7 
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5. CATEGORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO DE GRUPO 
 

1. O que é que faz falta para dinamizar o associativismo local? 
 

COOPERAÇÃO INTERASSOCIATIVA 
 Promover o diálogo interassociativo; 
 Partilhar recursos (nomeadamente, meios de transporte); 
 Incentivar a cooperação interassociativa; 
 Criar uma bolsa de serviços/recursos associativos de modo a permitir, através da 

cooperação, superar necessidades; 
 Criar uma plataforma interassociativa para divulgação e troca de informação sobre 

cada uma das associações e respetivos recursos e ações; 
 Promover reuniões com as várias associações ou outros eventos que estimulem a 

cooperação interassociativa; 
 Promover reuniões organizadas em função da área de interesse. 

MOBILIZAÇÃO INTERNA 
 Incentivar e maximizar a participação dos associados na vida associativa; 
 Estimular a adesão de novos associados; 
 Aumentar o número de dirigentes; 
 Promover a renovação da classe dirigente; 
 Promover a disponibilidade para o voluntariado; 
 Ampliar e aprofundar o conhecimento em torno dos direitos e deveres inerentes ao 

associativismo. 

VALORIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 
 Promover a valorização do associativismo;  
 Promover o reconhecimento do papel dos dirigentes associativos; 
 Organizar uma feira do associativismo; 
 Organizar e divulgar uma agenda cultural e desportiva; 
 Dispor de um suporte físico para divulgação das atividades das associações, que esteja 

patente no posto municipal de turismo; 
 Organizar uma mostra de produtos associativos; 
 Divulgação da ação das associações, nomeadamente junto da comunidade em geral.  

CAPACITAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO  
 Ampliar os meios técnicos à disposição das associações; 
 Compreender as necessidades das associações; 
 Fazer a avaliação da eficácia e eficiência do trabalho associativo, nomeadamente, em 

termos dos resultados obtidos e recursos envolvidos (das mais valias/ganhos da 
atividade associativa, por exemplo através da quantificação de custos do trabalho 
voluntário dos dirigentes); 

 Promover uma planificação concertada das atividades associativas de modo a evitar 
sobreposições ao nível da agenda associativa local; 

 Alterar sensibilidades e mentalidades. 

 

2. Que expectativas temos relativamente à CLA? 
 Contribuir para a resolução dos problemas e necessidades sentidos pelas associações; 
 Divulgar o trabalho das associações; 
 Reforçar o tecido associativo; 
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 Que não seja mais um projeto, mas um instrumento que contribua para a dinamização 
das associações; 

 Motivar os jovens para o dirigismo associativo; 
 Tornar o associativo mais atrativo para favorecer a renovação dos dirigentes e a 

participação dos associados; 
 Aumentar a cooperação interassociativa; 
 Fomentar a ligação entre o poder local e as associações; 
 Implementar um prémio municipal de mérito associativo; 
 Que não seja uma mera carta de intenções; 
 Que permita a criação de grupos de trabalho por áreas de atividade. 

 

3. Que disponibilidade temos para nos envolver num processo que 
exigirá uma participação intensa? 

 Há disponibilidade, mas é necessário ter em conta os calendários desportivos de modo a 
permitir a conciliação de agendas; 

 Agendar reuniões em duplicado para permitir que as associações optem pela data para a 
qual estejam disponíveis; 

 Há maior disponibilidade durante a semana, à noite; 
 Há disponibilidade.  

 

4. Quais são as prioridades de ação? 

COOPERAÇÃO INTERASSOCIATIVA 
 Criação de uma plataforma de comunicação entre as associações que possibilite, 

nomeadamente, a troca de bens e serviços entre si; 
 Constituir uma rede de contactos interassociativa; 
 Reforço do apoio municipal no que diz respeito à promoção da cooperação 

interassociativa; 
 Promover a cooperação interassociativa; 
 Criar projetos dinâmicos em conjunto. 

MOBILIZAÇÃO INTERNA 
 Promover a renovação da classe dirigente. 

VALORIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 
 Organização e divulgação da agenda de atividades das associações, nomeadamente 

através de um boletim informativo; 
 Divulgação da agenda associativa através dos meios de comunicação social e redes 

sociais;  
 Dar continuidade às atividades normalmente desenvolvidas e promover a 

inovação/experimentação de novas atividades; 
 Caracterização das várias associações. 

CAPACITAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO  
 Reforço do apoio municipal às associações ao nível financeiro, logístico e de pequenas 

reparações; 
 Criação da figura do “animador associativo”; 
 Organização de um fórum de trabalho para reflexão e debate em torno das 

dificuldades sentidas pelas associações; 
 Organizar as associações em grupos de trabalho por áreas de intervenção e de 

interesse; 
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 Dinamização de reuniões regulares por grupos de associações afins e de reuniões com 
todas as associações com uma periodicidade mais alargada. 

 

PRÓXIMO FÓRUM 
 

 

 

 

24 de Janeiro 2015 
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara  

Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 
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6. ANEXO 

FOLHA DE PRESENÇAS 
 



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

19 
 

 
  



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

20 
 

 
 
  



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

21 
 

  



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

22 
 

 


