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1. BREVE APRESENTAÇÃO 

 

Data: 24-01-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 

Hora do fecho: 18h00 

Presenças:  

Representantes das associações constantes do registo de inscrições em anexo; 

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; 

Vereador da Câmara Municipal de Peniche, Filipe de Matos Sales; 

Presidente da Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador; 

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

Rogério Cação; 

Nº de associações representadas: 51 

Nº de participantes: 60 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O 2º Fórum Associativo teve como objetivo validar os resultados do trabalho 
desenvolvido no 1º Fórum Associativo, realizado a 29 de Novembro de 2014, e 
prosseguir com a construção da Carta Local do Associativismo (CLA), mais 
concretamente, promover a reflexão relativamente ao seu enquadramento estratégico 
e estabilizá-lo. Os fóruns associativos são organizados e dinamizados em conjunto pelo 
Município e pela ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche. O 2º Fórum 
Associativo dividiu-se em quatro momentos.  
 
Num primeiro momento, o Núcleo de Peniche da Liga Portuguesa contra o Cancro 
apresentou a atividade - “Um dia pela Vida”, a iniciar no dia 30 de janeiro e a estender 
até ao dia 23 de maio de 2015, e convidou todas as associações locais a apoiarem e 
participarem nas diversas iniciativas que compõe esta atividade.  
 
Após este espaço de divulgação, deu-se seguimento à construção da CLA. Num 
segundo momento, de modo a dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no 1º 
Fórum, procedeu-se à validação da “Tabela Síntese dos Resultados do trabalho de 
grupo do 1º Fórum”1, que define os objetivos, as prioridades e as ações para cada eixo 
estratégico de intervenção – a cooperação interassociativa, a mobilização interna, a 
valorização do tecido associativo e a capacitação do tecido associativo.  A 
apresentação da tabela síntese foi realizada através de um exercício de leitura 
comentada e a sua validação foi efetuada em plenário. No decurso do plenário as 
associações tiveram oportunidade de manifestar o seu parecer sobre a CLA, deste 
espaço de participação emergiram os seguintes contributos: 

 A CLA deve constituir-se enquanto um guia para a ação associativa, plasmando 
os princípios fundamentais para a dinâmica associativa do concelho de Peniche. 
Deste modo, a CLA deve ser interpretada por cada associação e deve 
transformar-se numa base de orientação para a ação e interação associativa. 
Assim, a CLA deve em primeiro lugar reforçar e alargar o espírito de interajuda 

                                                           
1
 A Tabela está disponível para consulta em anexo. 
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e de partilha entre as associações para que, posteriormente, seja possível 
concretizar estes princípios éticos na relação e ação (inter)associativa.      

 De um modo geral, as associações reveem-se na CLA, porém identificam a sua 
operacionalização como um desafio. Neste sentido foi identificada a 
necessidade de refletir o modo de operacionalizar a CLA: “quem e como?”. 
Destas questões emergiu a sugestão da criação de uma federação ou comissão 
de pilotagem que tenha como missão a implementação da CLA e os seus 
representantes deverão ser dirigentes associativos eleitos pelas associações 
com intervenção no concelho.  

 Relativamente à dinâmica associativa foram abordadas duas temáticas: a 
relação interassociativa e a mobilização interna. No que se refere à relação 
interassociativa foram expostas boas práticas de partilha de recursos entre 
associações e foi questionada a possibilidade de haver a criação de um 
modelo/instrumento que institucionalize a partilha de recursos entre as 
associações. As dificuldades na mobilização interna de associados e de líderes 
suscitam algum desassossego às associações. Neste eixo, em específico, é 
importante reforçar que a CLA não pretende interferir nem na dinâmica interna 
das associações nem na sua autonomia. Contudo a CLA propõe constituir-se 
enquanto instrumento de valorização e de capacitação do tecido associativo, 
contribuindo para a criação de condições facilitadoras para o alinhamento de 
respostas por parte das associações para fazer face aos desafios que se lhes 
colocam, tais como, a mobilização interna. 

 
Num terceiro momento, foi apresentada a proposta de “Enquadramento Estratégico 

da Carta Local do Associativismo”, cujo conteúdo congrega a “Proposta de Elaboração 

da Carta Local do Associativismo” apresentada em reunião de Câmara, a 27 de Julho 

de 2014, e os resultados do trabalho de grupo realizado no 1º Fórum Associativo. As 

associações foram convidadas a analisar em grupo o Enquadramento Estratégico da 

CLA, explorando, de um modo mais específico, os princípios orientadores da mesma. 

Esta dinâmica participativa permitiu a discussão e reflexão em torno “Enquadramento 

Estratégico da CLA”, nomeadamente dos princípios inerentes à mesma. Os resultados 

desta dinâmica serão apresentados posteriormente, no capítulo seguinte.     

No quarto e último momento, realizou-se a demonstração do Portal do Associativismo 

do Concelho de Peniche, que está a ser construído por uma equipa técnica do 

Município. A criação deste Portal já estava prevista no Projeto de Elaboração da CLA, 

contudo, este instrumento ganhou maior relevância ao ser apontado, pela maioria dos 

grupos de trabalho no 1º Fórum Associativo, como uma ferramenta importante no que 

concerne à dinamização e valorização do tecido associativo local. O Portal apresenta 

um potencial de ação transversal aos quatro eixos estratégicos de intervenção mas, é 

importante reforçar, que este potencial só será atingido se este instrumento for 

apropriado pelas associações locais. O Portal do Associativismo encontra-se neste 

momento em construção. Numa primeira fase, a utilização do Portal estará restrita às 

associações locais e, numa fase posterior, será adicionada uma interface de divulgação 

e consulta pública.  
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3. SÍNTESE 

O esquema que se segue corresponde à sistematização dos contributos das 

associações ao durante do 2º Fórum Associativo. Mais concretamente, sintetiza a 

forma como é apreendida a CLA por parte dos representantes associativos quanto 

àquilo que deve ser, à forma como deve ser operacionalizada e aos atores a mobilizar 

na definição e concretização de estratégias tendentes à operacionalização da CLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamizar a atividade associativa em torno de objetivos estratégicos para o desenvolvimento 

associativo e, em termos gerais, para o desenvolvimento do território concelhio. 

EIXOS ESTRATÉGICOS INTERVENÇÃO 

COOPERAÇÃO INTERASSOCIATIVA 

MOBILIZAÇÃO INTERNA VALORIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

CAPACITAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO 

PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO: INSTRUMENTOS E RECURSOS A MOBILIZAR 

  Comissão de Pilotagem; 

 Grupos de Trabalho;  

 Gabinete de apoio ao associativismo para o Concelho; 

 Fóruns Associativos; 

 Plano de Ação Anual; 

 Plataforma Associativa; 

 Regulamento de Apoio Municipal. 

  

 

  

O QUE É A CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO? 

OBJETIVO GERAL 

 

 Pretende fomentar o reforço e expansão do 

movimento associativo; 

 Consagrar formas de apoio às dinâmicas 

associativas; 

 Contribuir para o (re)conhecimento dos 

recursos e serviços que as associações 

disponibilizam à comunidade. 

In “Projeto de criação da Carta Local do 

Associativismo”, documento apresentado na Reunião 

de Câmara Municipal de Peniche, 21/06/ 2014. 

 

 Estabelece os princípios orientadores da ação e 

interação interassociativa e entre as 

associações e o Município:  

 participação, solidariedade, visibilidade, 

transparência, informação recíproca, 

cooperação, sustentabilidade e 

responsabilidade social; 

 Deve estimular a interajuda e a partilha. 

 

Contributos das associações no 2º Fórum Associativo. 

 

INSTRUMENTO PARTICIPATIVO DE PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

GUIA PARA A AÇÃO ASSOCIATIVA                         
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DA CARTA LOCAL DO 

ASSOCIATIVISMO 
 

 

Carta Local do Associativismo 

Enquadramento Estratégico 

O tecido associativo do Concelho de Peniche tem desempenhado um papel decisivo na 

qualidade de vida, na coesão social, na participação cívica e na promoção da identidade sócio 

territorial do Concelho e das diferentes Freguesias que o compõem. Na perspetiva do 

Município de Peniche as associações representam um pilar fundamental no desenvolvimento 

do concelho, constituindo-se enquanto polos de apoio, animação e desenvolvimento das 

comunidades locais, com especial destaque para as áreas: social, cultural, desportiva, 

recreativa e até económica. Nessa medida, o incentivo ao associativismo é tido como um eixo 

central da política municipal para o desenvolvimento local. Assim sendo, o Município de 

Peniche está empenhado em adotar medidas de apoio e de valorização às iniciativas 

associativas, nomeadamente através da criação e implementação de um instrumento 

participativo de planeamento estratégico que consiste na CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

(CLA).  

A CLA tem inerente uma filosofia de base que assenta na valorização da participação dos 

atores associativos na construção de instrumentos de política municipal, no que respeita às 

temáticas associativas, como forma de promover a participação cívica e criação de dinâmicas 

de governança colaborativa. A dinamização do processo de construção da CLA parte da 

parceria entre o Município de Peniche e a Associação para o Desenvolvimento de Peniche – 

ADEPE.  

Visão 

A Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche pretende apoiar à criação de um 

tecido associativo dinâmico, autónomo, criativo, empreendedor e capaz de aceitar e promover 

sinergias para a cooperação.  
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Princípios 

Participação  

A CLA pretende constituir-se enquanto um instrumento municipal sensível à dinâmica do tecido 

associativo local e de promoção da democracia participativa. Neste sentido, a sua construção, 

implementação e avaliação baseia-se fundamentalmente na participação ativa das associações 

locais, as Juntas de Freguesia em conjunto com as entidades dinamizadoras da CLA – o Município e 

a ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche.   

Solidariedade 

A CLA pretende reforçar o espírito de solidariedade, no sentido de fortalecer e alargar a 

entreajuda, o compromisso e a responsabilidade nas relações interassociativas e na relação com o 

Município.      

Visibilidade 

A CLA pretende ampliar a visibilidade da ação e dos resultados do trabalho das associações do 

concelho de Peniche, promovendo, desta forma, uma maior valorização das mesmas e um maior 

(auto)conhecimento. 

Transparência  

A implementação da CLA rege-se pela transparência na atribuição e monitorização dos apoios 

municipais às associações locais e na promoção da transparência nos procedimentos de gestão 

associativa. 

Informação Recíproca  

O Município e as associações locais são responsáveis pela comunicação e divulgação recíproca de 

informação relevante sobre as temáticas subjacentes ao Associativismo. 

Cooperação 

A CLA visa fomentar e reforçar a relação interassociativa, a relação entre as associações e o 

Município e as Autarquias locais e a relação entre as associações e outras entidades, de forma a 

promover a interajuda, a criação de parcerias, a partilha de responsabilidades e a realização de 

projetos colaborativos e de atividades conjuntas. 

Sustentabilidade 

A CLA pressupõe uma ação orientada para a sustentabilidade no que se refere: à utilização dos 

recursos financeiros, materiais e humanos, à criação de dinâmicas formativas ajustadas às 

necessidades das associações e à constituição de respostas concertadas para a promoção do 

desenvolvimento local do Concelho.      

 

Responsabilidade social 

O princípio da responsabilidade social está na base da fundação das associações e da ação pública, 

neste sentido, a CLA visa reforçar e apoiar à ação associativa que tem por base a promoção do 

bem-estar e da qualidade de vida das comunidades locais. 

Objetivo Geral: 

Dinamizar a atividade associativa em torno de objetivos estratégicos para o desenvolvimento 

associativo e, em termos gerais, para o desenvolvimento do território concelhio. 
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Objetivos específicos: 

- Promover os recursos associativos locais, através da caracterização/monitorização e 

divulgação do tecido associativo concelhio e da dinamização de formas de cooperação 

interassociativa;  

- Definir as linhas orientadoras dos princípios de atuação, regulação e avaliação do apoio 

do Município de Peniche ao tecido associativo em prol do desenvolvimento local do 

Concelho.  

Eixos de intervenção: 

 Cooperação Interassociativa: 

o Promover o diálogo interassociativo; 

o Fomentar a partilha de recursos; 

o Incentivar a cooperação interassociativa. 

 Mobilização Interna: 

o Aumentar o número de associados e a sua participação na vida associativa; 

o Aumentar e renovar o número de dirigentes associativos;  

o Promover o voluntariado. 

 Valorização do Tecido Associativo: 

o Promover a valorização do associativismo;  

o Promover o reconhecimento do papel dos dirigentes associativos; 

o Utilizar canais para divulgar as iniciativas das associações; 

o Promover a divulgação das atividades associativas; 

o Identificar uma bateria de indicadores que permitam monitorizar o impacto da ação 

associativa. 

 Capacitação do Tecido Associativo: 

o Ampliar os meios técnicos à disposição das associações; 

o Compreender as necessidades das associações; 

o Promover uma planificação concertada das atividades associativas; 

o Aprofundar o conhecimento em torno do enquadramento legal inerente ao 

associativismo. 

Público-Alvo 

 As associações e outras pessoas coletivas sem fins lucrativos com intervenção no Município 

de Peniche. 

A CLA deve ser um instrumento que contribua efetivamente para: 

 A dinamização das associações; 

 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.  
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5. RESULTADOS DOS GRUPOS 
 
 

 
 

Associação de Estudantes de Peniche 
Associação Nova Aliança 
Associação Recreativa Cultural Desportiva de Ferrel 
Centro Paroquial de Bem-estar Social  
Grupo "Cantar D'Amigos" 
Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902 

 
1. Princípios:   

 Sentido altruísta de servir os outros. 

2. Ação: 

 Criação de um gabinete de apoio ao associativismo para o Concelho, com um 

animador cultural/desportivo. 

  

GRUPO 1 
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Associação Dadores Benévolos de Sangue de Peniche 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar 
Associação Desportiva Recreativa Casal Moinho 
Associação Juvenil de Peniche 
Atlético Clube de Geraldes 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1228 - Atouguia da Baleia 
Grupo de Música Tradicional “Pé d’Areia” 
Grupo Desportivo Atouguiense 
MURPI - Comissão Reformados, Pensionistas e Idosos de Peniche 
Rancho Folclórico "Os Camponeses da Beira-mar" 
Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia 
 

 

 Esta proposta de Carta Associativa está bem conseguida. 

  
1. São focados os pontos-chave, que podem servir de base à elaboração do 

documento final; 
 
2. Deve ser acolhida a proposta do Prof. Rogério, que visa incluir a solidariedade; 
 
3. Definir o que é a “ética associativa” e se pode incluir a “solidariedade”.  
 

GRUPO 2 
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Associação Cultural Recreativa Casais Brancos 
Associação Cultural Sénior de Peniche (Universidade Sénior de Peniche) 
Casa do Benfica do Concelho de Peniche 
Jardim de Infância de Ferrel 
Núcleo de Peniche da Liga dos Ex-Combatentes 
Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património Regional de Peniche; 
Rendibilros – Associação Defesa Promoção Rendas Bilros 

 

 Visibilidade – conhecimento de todas as associações; 

 Responsabilização – escrever na carta a responsabilidade da partilha; 

 Ética associativa; 

 Sustentabilidade; 

 Dinamizar os pequenos locais; 

 Utilizar melhor os meios existentes; 

 Meio de informação: como o fazer? Às vezes não serve só o querer mas sim 
como o fazer; 

 Mudar as mentalidades em relação ao outro e aos outros. Mais apoio em 
termos administrativos; 

 Mais informação entre o Município e as Associações e vice-versa; 

 Esta carta não pode ser só mais um papel tem de ter uma parte mais ativa; 

 Ajudar as associações com mais apoios – ver as lacunas de cada associação; 

 Criação de um Gabinete de Apoio; 

 Contribuir para a cooperação final; 

 A Carta deve garantir a autonomia das Associações.   
 
 

GRUPO 3 
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ACISCP - Associação Comercial e Industrial de Serviços do Concelho de Peniche 
ADAP - Associação de Desporto Amador de Peniche 
Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche 
Clube Stella Maris de Peniche 
Grupo Desportivo Costa Brava 
PAC - Peniche Amigos Clube 
Sporting Clube de Vila Maria 

 

 

1. Visão: “(…) capaz de aceitar e promover sinergias (…)” 

 

2. Princípios: “(…) responsabilidade individual (…)” 

 

3. Objetivos específicos: “Definir (…) atuação, regulação do apoio do município de 

Peniche ao tecido Associativo e da sua avaliação, em prol…” 

 

 

 

 

 

GRUPO 4 
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Agrupamento de Escuteiros de Peniche 
Associação Mão Amiga 
Centro de Atividades Recreativas de Melhoramento de Casais de Júlio 
Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche 
Clube de Ténis de Peniche 
Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 
Sporting Clube da Estrada 

 
1) Princípios que precisam de ser mais esclarecidos: princípio da visibilidade. Daqui surgiu uma 

critica que as associações divulgam as suas atividades por email e raramente existe da parte 

dos recetores um alerta de como receberam. Apesar das associações não acusarem a receção 

constatámos que havia uma boa prática entre associações que é a divulgação através de 

placard das informações e eventos de todas as suas congéneres. 

2) Incluir um principio que tenha a ver com a formação dos dirigentes na área da legislação, 

(esta é uma das grandes necessidades constatadas). 

3) Princípio da transparência, nomeadamente aplicar nas contas e nos procedimentos. 

4) Princípio da Razoabilidade (Deve ser excluído porque todos os outros pressupõem isto). 

5) Aprofundar o que é a ética associativa  e a responsabilidade social. 

     

  

GRUPO 5 
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Acompanha 
ADEPE – Associação de Desporto Amador de Peniche 
Associação Amigos da Berlenga 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche 
Grupo Desportivo de Peniche 
Núcleo Sportinguista de Peniche 
Península de Peniche Surf Clube 

 
1. Público-alvo: “(…) na área de intervenção do Município de Peniche”; 
2. Ver o exemplo do portal do associativismo de Vila Franca de Xira; 
3. Gestão de recursos; 
4. Marketing. 

 

GRUPO 6 
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PRÓXIMO FÓRUM 
 

 
 

Próximos fóruns agendados:  
  

 4º Fórum: Sábado, 28 de março, das 15h00 às 18h00  

 5º Fórum: Quarta-feira, 15 abril, das 21h00 às 24h00  

 6º Fórum: Quarta-feira, 20 maio, das 21h00 às 24h00  

 7º Fórum: Quarta-feira, 17 junho, das 21h00 às 24h00  
 
 
 
 

 

 

Sábado, 28 de fevereiro 2015 
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara  

Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 
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6. ANEXO 
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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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6.1. 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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6.2. Folha de Presenças 
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