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1. BREVE APRESENTAÇÃO 

 

Data: 28-02-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 

Hora do fecho: 17h00 

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; 

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

Rogério Cação; 

Nº de associações representadas: 38 

Nº de participantes: 40 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros Fóruns Associativos tiveram como objetivo a estabilização do 

enquadramento da Carta Local do Associativismo (CLA). Deste modo, no 1º e 2º Fórum 

procedeu-se à recolha de informação sobre as dinâmicas, desafios e necessidades do 

tecido associativo local e criou-se uma visão conjunta de intervenção, dinamização e 

apoio à ação associativa do Concelho. O 3º Fórum Associativo, por sua vez, teve como 

foco iniciar a reflexão em torno da operacionalização da CLA e dividiu-se em três 

momentos.  

Num primeiro momento, procedeu-se à validação em plenário dos princípios 

subjacente à CLA, que haviam sido objeto do trabalho de grupo no 2º Fórum, realizado 

a 24 de janeiro. Foram aprovados os seguintes princípios: participação, solidariedade, 

visibilidade, transparência, informação recíproca, cooperação, sustentabilidade e 

responsabilidade. Durante a validação dos princípios surgiu a necessidade de 

introduzir o princípio da autonomia, de forma a salvaguardar uma das especificidades 

da ação associativa. Assim, o princípio da autonomia foi integrado na CLA do seguinte 

modo: “A CLA pretende constituir-se enquanto instrumento de defesa da autonomia 

das associações locais e de promoção e valorização dos direitos e deveres associativos” 

(consultar o Anexo Carta Local do Associativismo – Enquadramento Estratégico). 
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Após a validação dos princípios da CLA, num segundo momento da reunião, foram 

abordadas, de uma forma geral, as questões relacionadas com os apoios municipais. As 

associações foram convidadas a fazer uma primeira aproximação àquilo que deve ser o 

modelo de apoio municipal às associações, a partir das seguintes questões: “Apoiar o 

quê?”; “Que condições?”; “Apoiar quando?” e “Apoiar como?”. As conclusões do 

trabalho de grupo serão apresentadas no capítulo seguinte. 

No terceiro e último momento, foi apresentado o Portal do Associativismo do 

Concelho de Peniche, que tem como objetivo promover e valorizar o trabalho 

realizado pelas associações e ampliar a comunicação entre as associações e entre as 

associações e a Câmara. O Portal já está disponível para a utilização das associações 

locais e a partir de junho terá uma interface de acesso ao público em geral. 
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3. SÍNTESE 

Segue a síntese das conclusões do trabalho de grupo. Cada ponto aglutina as respostas das 

associações às questões referentes aos apoios municipais. 

 

Apoiar o quê? 

 Atividade da Associação.  

Foi ainda referida a necessidade de haver apoios: 

o com base na utilidade social das associações; 

o a ações concretas; 

o à associação; 

o ao plano de atividades da associação; 

o a atividades realizadas em conjunto por várias associações. 

 

Que condições? 

 Regularização da associação:  
o Associação formalizada com órgãos sociais;  
o Devidamente regularizada perante as entidades e pela população envolvente. 

 Enquadramento da associação no âmbito da entidade jurídica. 
 Prestação de contas: 

o Em função do subsídio: atividade e/ou associação; 
o Apresentação de contas; 
o Plano de atividades no início e relatório de atividade no final. 

 Haver uma entrega prévia de um plano anual de atividades da associação à CMP. 

 

Apoiar quando? 

 Em função do plano de atividades anual da própria associação; 

 Por atividade e esporadicamente no arranque e no fim da atividade; 

 No arranque e no fim da atividade. 

 

Apoiar como? 

Em função:  

 Da prioridade social da associação envolvida; 

 Dos resultados obtidos;  

 Dos resultados da atividade; 

 Da prioridade; 

 Da dimensão.  

Apoiar o quê? 

Que condições? 

 

Apoiar quando? 

 

Apoiar como? 
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4. RESULTADOS DOS GRUPOS 
 
 

 
 

Acompanha 
ADEPE – Associação de Desporto Amador de Peniche 
Associação Amigos da Berlenga 
Associação de Acólitos - Movimento Litúrgico de Jovens de Peniche 
Associação de Dadores de Sangue  
Associação de Motociclismo de Peniche 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche 
Centro Solidariedade e Cultura de Peniche 
Clube Stella Maris de Peniche 
Núcleo Sportinguista de Peniche 

 
1. Apoiar o quê? 

 Atividade em primeiro plano; 
 Não invalidando os apoios às associações, pela utilidade social da associação.  

 
2. Que condições? 

1.º Regularização das associações: associação formalizada com órgãos sociais e estar 
devidamente regularizada perante as entidades e pela população envolvente. 
2.º Enquadramento da associação no âmbito da entidade jurídica. 
3.º Haver uma prestação de contas em função do subsídio: atividade e/ou 
associação. 
4.º Haver uma entrega prévia de um plano anual de atividades da associação à CMP. 

 
3. Apoiar quando? 

1.º Atividade/projeto e em função do plano de atividades da própria associação.  
 
4. Apoiar como? 

1.º Prioridade social da associação envolvida. 

2.º Em função dos resultados obtidos.   

GRUPO 1 
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Associação Cultural Sénior de Peniche (Universidade Sénior de Peniche) 
Associação Recreativa Cultural São Lourenço – Carqueja 
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Peniche 
Núcleo da Liga Portuguesa contra o Cancro - Delegação de Peniche 
Rendibilros  – Associação Defesa Promoção Rendas  Bilros 
Serrana - Associação Desportivo Cultural Recreativa 
 

 
1. Apoiar o quê? 

 Atividade da associação e a ação concreta desenvolvida.  
 
2. Que condições? 

 Todas são importantes, porque são dependentes umas das outras. O mais importante: 
o Apresentação de contas; 
o Relevância da ação, em função da missão da associação. 

 
3. Apoiar quando? 

 Em função do um plano anual, exemplo do pedido de materiais, em que é necessário o 
município ter conhecimento das atividades diversas, para uma melhor distribuição 
logística, quando solicitada. 

 
4. Apoiar como? 

 Em função dos resultados. 
  

GRUPO 2 
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Associação Cultural Recreativa Casais Brancos 
Associação Desportiva Recreativa Casal Moinho 
Associação Jardim de Infância de Ferrel 
Jardim de Infância de Ferrel 
Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes 
Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património Regional de Peniche; 
Santa Casa da Misericórdia de Peniche 
Sporting Clube da Estrada 

 
1. Apoiar o quê? 

 Atividade da associação.  
 
2. Que condições? 

 Regularização da Associação; 
 Apresentação de contas; 
 Relevância da ação; 
 Concordância com a missão. 

 
3. Apoiar quando? 

 Em função do um plano, por atividade e esporadicamente no arranque e no fim da 
atividade.  

 
4. Apoiar como? 

 Em função da prioridade; 
 Em função dos resultados da atividade. 

  

GRUPO 3 
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Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche 
Associação E.F.C.R. Penichense 
Centro Atividades Recreativas Melhoramento de Casais do Júlio 
Centro de Convívio e Cultura de Geraldes 
Grupo Desportivo Costa Brava 
Rancho Folclórico "As Lavadeiras dos Bolhos" 
Sporting Clube de Vila Maria 

 

1. Apoiar o quê? 
 Apoiar a associação; 
 Apoiar o plano de atividades da associação.  

 
2. Que condições? 

 Regularização da Associação; 
 Apresentação de contas; 
 Plano de atividades no início; 
 Relatório de atividade no final. 

 
3. Apoiar quando? 

 Em função do um plano; 
 No arranque e no fim da atividade.  

 
4. Apoiar como? 

 Sobretudo em função dos resultados tendo em conta também a dimensão. 
 

 

 

 

GRUPO 4 
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Associação de Estudantes de Peniche 
Associação Recreativa Cultural Desportiva de Ferrel 
Berlengas Bike Team 
Clube de Ténis de Peniche 
Centro de Canoagem do Oeste 

 
   
1. Apoiar o quê? 
 Eventos realizados em conjunto com várias associações. 

 

Durante a apresentação dos resultados do trabalho grupo, os elementos do grupo referiram a 

dificuldade de chegar a consensos devido à complexidade da temática e devido à limitação do 

tempo disponibilizado para a discussão.   

 

GRUPO 5 
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PRÓXIMO FÓRUM 

 

 
 

Próximos fóruns agendados:  
  

 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 março 2015 
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara  

Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 
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5. ANEXO 
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5.1. 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.  

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. 
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Autonomia 

A CLA pretende constituir-se enquanto instrumento de defesa da autonomia das associações 

locais e de promoção e valorização dos direitos e deveres associativos. 

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. 

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; 
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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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5.2. Tabela – Respostas dos grupos de trabalho às questões sobre os Apoios Municipais 

Grupo Apoiar o quê? Que condições? Apoiar quando? Apoiar como? 

Grupo 1 

 Atividade em primeiro 
plano; 

 Não invalidando os 
apoios às associações, 
pela utilidade social da 
associação.  

1.º Regularização das associações: associação 
formalizada com órgãos sociais e estar 
devidamente regularizada perante as entidades e 
pela população envolvente. 

2.º Enquadramento da associação no âmbito da 
entidade jurídica. 

3.º Haver uma prestação de contas em função do 
subsídio: atividade e/ou associação. 

4.º Haver uma entrega prévia de um plano anual de 
atividades da associação à CMP. 

• Atividade/projeto e em função do plano 
de atividades da própria associação. 

1.º Prioridade social 
da associação 
envolvida. 

2.º Em função dos 
resultados obtidos.  

Grupo 2 

 Atividade da 
associação e a ação 
concreta desenvolvida 

 Todas são importantes, porque são dependentes 
umas das outras. O mais importante: 
o Apresentação de contas; 
o Relevância da ação, em função da missão da 

associação; 

 Em função do um plano anual, exemplo 
do pedido de materiais, em que é 
necessário o município ter conhecimento 
das atividades diversas, para uma melhor 
distribuição logística, quando solicitada. 

 Em função dos 
resultados. 

Grupo 3 
 Atividade da 

associação.  

 Regularização da Associação; 
 Apresentação de contas; 
 Relevância da ação; 
 Concordância com a missão. 

 Em função do um plano, por atividade e 
esporadicamente no arranque e no fim 
da atividade.  

 Em função da 
prioridade; 

 Em função dos 
resultados da 
atividade. 

Grupo 4 

 Apoiar a associação; 
 Apoiar o plano de 

atividades da 
associação.  

 Regularização da Associação; 
 Apresentação de contas; 
 Plano de atividades no início; 
 Relatório de atividade no final. 

 Em função do um plano; 
 No arranque e no fim da atividade.  

 Sobretudo em 
função dos 
resultados tendo 
em conta também 
a dimensão. 

Grupo 5 

 Eventos realizados em 
conjunto com várias 
associações 

(Durante a apresentação dos resultados do trabalho grupo, os elementos do grupo referiram a dificuldade de chegar a 
consensos devido à complexidade da temática e devido à limitação do tempo disponibilizado para a discussão.)   
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5.3. Folha de Presenças 
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