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1. BREVE APRESENTAÇÃO 

 

Data: 28-03-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 15h00 

Hora do fecho: 18h30 

Presenças:  

Representantes das associações constantes do registo de inscrições em anexo; 

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 Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino; 

Presidente da Junta de Freguesia de Serra D’El Rei, António Filipe; 

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

Rogério Cação; 

Nº de associações representadas: 41 

Nº de participantes: 42 

  



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

4 
 

2. INTRODUÇÃO 

 Os Fóruns Associativos têm sido acionados pelo Município como instrumentos 

estratégicos para a construção da Carta Local do Associativismo (CLA) numa base 

metodológica que privilegia a auscultação das associações. Têm visado, por assim 

dizer, despoletar e desenvolver um processo de construção participativa da CLA. 

Refira-se que os fóruns associativos são organizados e dinamizados em conjunto pelo 

Município e pela ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche. 

Em termos dos resultados, os Fóruns anteriores tiveram como contributo essencial a 

estabilização do enquadramento estratégico da CLA.  

No 1º e 2º Fórum procedeu-se ao aprofundamento do conhecimento das dinâmicas, 

desafios e necessidades do tecido associativo local e criou-se uma visão conjunta de 

intervenção, dinamização e apoio à ação associativa do Concelho. Foram identificados 

4 eixos de intervenção considerados estratégicos para o desenvolvimento da dinâmica 

associativa local, a saber: a cooperação interassociativa, a mobilização interna, a 

valorização do tecido associativo e a capacitação do tecido associativo. 

Conforme propunha o projeto da CLA e em correspondência, sublinhe-se, com as 

expectativas e solicitações formuladas em torno dos eixos de intervenção, o município 

avançou com a criação do Portal do Associativismo, o qual tem vindo a desenvolver. 

Trata-se de colocar à disposição, numa primeira fase, das associações e, 

posteriormente, da comunidade alargada, uma ferramenta de divulgação e valorização 
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da iniciativa associativa e também de comunicação e interação com as associações e 

entre elas, no intuito de favorecer o conhecimento e o acesso aos recursos 

associativos, de promover a produção e partilha de conhecimento e saberes, de 

promover o interconhecimento, criando, desta forma, condições de facilitação e 

incentivo à ação associativa e à intercooperação. 

O 3º Fórum Associativo permitiu a validação dos princípios orientadores da CLA 

(participação, solidariedade, visibilidade, transparência, informação recíproca, 

cooperação, sustentabilidade e responsabilidade) e encetou a 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?”. 

Tendo por base os resultados dos Fóruns anteriores, o 4º Fórum serviu, por um lado, 

para estabelecer um Plano de Ação para 2015 tendo em vista a dinamização do tecido 

associativo local e, por outro lado, para retomar a abordagem ao desenho do modelo 

de incentivo municipal ao movimento associativo.  

Quanto ao Plano de Ação, foram definidas as seguintes prioridades para 2015: 

 Mostra Associativa; 

 (In)Formação: Capacitar e aumentar o conhecimento das associações locais; 

 Caracterização das associações e levantamento dos recursos e serviços 

associativos. 

No que diz respeito ao modelo de apoio municipal ao associativismo, foram validadas 

as disposições gerais a contemplar no regulamento municipal quanto ao âmbito, 

natureza e tipos de apoio a conceder. Para além disso, foram recolhidos contributos 

das associações para o alinhamento dos tipos de apoio que o Município deve prestar e 

formas de acesso. 
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3. ETAPAS DE TRABALHO DO 4º FÓRUM ASSOCIATIVO 

 

Levando em conta os contributos decorrentes dos Fóruns anteriores, o 4º Fórum 

procurou no essencial dar continuidade serviu ao processo participativo de desenho do 

modelo de apoio municipal ao tecido associativo. Foi organizado em três etapas de 

trabalho.  

Refira-se que, paralelamente aos trabalhos desenvolvidos durante o Fórum, foi ainda 

aplicado um inquérito por questionário aos representantes associativos, que teve 

subjacente a constatação, à data, da ténue utilização do Portal do Associativismo por 

parte dos responsáveis associativos e procurou, face a isso, recolher informação sobre 

eventuais constrangimentos e necessidades de apoio sentidos na utilização do Portal, 

nomeadamente, na introdução dos respetivos dados de caracterização da associação. 

Até ao dia 28 de março, a informação do Portal do Associativismo indicaram que ainda 

não tinham acedido ao mesmo um total de 63 associações (num universo de 94 

associações). 

Das 42 Associações representadas no Fórum, obteve-se a resposta ao questionário por 

parte de 30 associações. Quanto aos resultados, verificou-se o seguinte: 

 A larga maioria (63%, correspondente a 19 associações) já consultou o Portal; 

 As restantes 11 (37%) nunca consultaram o Portal; 

 As razões evocadas pelos representantes associativos para a não consulta do 

Portal foram: 

o Em primeiro lugar, porque “não têm computador” ou “precisam de 

ajudam”; 
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o Em segundo lugar, porque “não têm acesso à internet”, “precisam de 

formação” ou “não tinham conhecimento”; 

o Em terceiro lugar, porque “não têm Email”. 

 Relativamente a qual a informação que deve ser disponibilizada no Portal, 

indicaram a seguinte: 

o 1º: As atividades das associações; 

o 2º: A listagem das associações, os serviços prestados pelas mesmas e o 

calendário das atividades; 

o 3º: Os contactos das associações, as áreas de envolvimento, notícias, o 

Regulamento de Apoio ao Associativismo, o inventário dos meios 

logísticos do Município e as diretivas anuais para eventos. 

3.1. PLANO DE AÇÃO PARA 2015 

A primeira etapa serviu para discutir e validar o Plano de Ação referente a 2015 para 

dinamização do tecido associativo local.  

Trata-se de adotar um instrumento de planeamento comum que operacionalize 

objetivos e ações consideradas pelas associações como prioritárias para o 

desenvolvimento da dinâmica associativa, em função dos eixos estratégicos de 

intervenção anteriormente identificados.  

Para esta experiência-piloto foram definidas três ações fundamentais a levar a cabo 

em 2015, nomeadamente: 

 Mostra Associativa 

Esta iniciativa visa fazer a divulgação das associações locais e dos bens e serviços que 

disponibilizam, sendo dado particular enfâse neste ano, conforme se estabeleceu, à 

promoção do conhecimento mútuo entre as associações. Ficou agendada par o mês de 

outubro. Estabeleceu-se ainda que a proposta de modelo de organização do evento 

caberá a um grupo de trabalho que, para além do Município, integrará associações que 

sejam representativas dos diferentes setores de intervenção associativa, a serem 

cooptados pelo Município. 
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 (In)Formação: Capacitar e aumentar o conhecimento das associações locais 

Tendo sido apontada como um eixo de intervenção de relevância estratégica, a 

capacitação dos responsáveis associativos foi outra ação considerada prioritária para 

2015. A fim de identificar as necessidades formativas mais prementes, foram 

auscultados os representantes associativos presentes mediante a aplicação de uma 

ficha de recolha de informação, em que cada um, dentre o leque de ofertas formativas 

proposto, elegia e ordenava as 5 ações formativas tidas como mais relevantes.  

Refira-se que às ações de formação propostas, decidiram os responsáveis associativos 

acrescentar as seguintes: 

 “Mecanismos de divulgação de oportunidades de financiamento”; 

 “Espaços de informação sobre os apoios disponíveis para o associativismo”; 

 “Apoio na elaboração de candidaturas”. 

Quanto aos resultados obtidos da sondagem às necessidades formativas, foram os 

seguintes: 

 As ações de formação consideradas de maior relevância foram, por ordem 

decrescente: 

1. Organização Administrativa e Financeira das Associações; 

2. Legislação e Programas de Apoio; 

3. Conceção e Gestão de Projetos. 

 Com uma importância de 2º plano, foram também referenciadas as seguintes 

ações de formação, por ordem decrescente: 

1. Desenvolvimento de Parcerias e Sustentabilidade; 

2. Legislação e Programas de Apoio; 

3. Organização Administrativa e Financeira das Associações. 

 Com uma importância de 3º plano, foram ainda indicadas as seguintes 

vertentes formativas: 

1. Captação de Recursos e Angariação de Fundos; 

2. Organização e Gestão de Eventos;  

3. Fiscalidade e Gestão Financeira das Organizações / Legislação e 

Programas de Apoio. 
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Do apuramento dos resultados, verifica-se pois que as ações de formação 

consideradas mais relevantes, a ter em linha de conta na formulação do plano 

formativo para as associações para 2015, foram as seguintes, por ordem decrescente:  

1. Organização Administrativa e Financeira das Associações; 

2. Legislação e Programas de Apoio; 

3. Conceção e Gestão de Projetos; 

4. Desenvolvimento de Parcerias e Sustentabilidade; 

5. Captação de Recursos e Angariação de Fundos; 

6. Organização e Gestão de Eventos;  

7. Fiscalidade e Gestão Financeira das Organizações. 

 

 Caracterização das associações e levantamento dos recursos e serviços 

associativos 

A terceira ação priorizada diz respeito à necessidade de proceder ao mapeamento e à 

caracterização do tecido associativo do Concelho, com vista a promover a divulgação 

dos recursos e serviços que as associações disponibilizam à comunidade. Esta ação 

propõe-se contribuir para a facilitação do acesso da comunidade aos recursos 

associativos e também para o aprofundamento do conhecimento recíproco entre as 

associações, promovendo desta forma a valorização do movimento associativo e 

criando incentivos à ação e cooperação associativa. O levantamento da informação 

será feito a partir dos dados disponibilizados pelas associações no Portal do 

Associativismo, assim como dos elementos informativos a recolher através da 

aplicação de um inquérito por questionário às associações locais.  
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3.2. REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

A segunda etapa deste Fórum Associativo 

centrou-se numa abordagem ao regulamento 

municipal de apoio ao associativismo a partir 

de um primeiro esquisso de regulamento que 

propôs a definição de disposições gerais a 

adotar, em que foram integrados pontos de 

vista dos representantes associativos 

apontados em Fóruns anteriores. Depois de 

discutida a proposta, foi possível fazer a 

estabilização de disposições regulamentares 

relativas ao âmbito, à natureza e à tipologia 

dos apoios, que ficaram definidas da seguinte forma: 

Âmbito 

Podem candidatar-se aos apoios constantes na CLA as Associações que reúnam 

cumulativamente os seguintes requisitos:  

 Estejam legalmente constituídas e organizadas;  

 Estejam registadas no Município / tenham preenchido no Portal do 

Associativismo a respetiva ficha de caracterização e que procedam à 

atualização regular (pelo menos anual) da ficha; 

 Possuam sede social ou delegação no concelho de Peniche e que desenvolvam 

as suas atividades no concelho;  

 Tenham a situação fiscal e perante a Segurança Social devidamente 

regularizada;  

 Mantenham atividade no ano em que os subsídios são processados, em cada 

uma das áreas a que se candidatam; 

 Tenham entregue o Plano Anual de Atividades e disponível o Relatório de 

Contas do ano anterior. 
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Natureza dos Apoios 

Os apoios municipais ao Movimento Associativo podem revestir a seguinte natureza:  

 Financeira;  

 Material ou Logística;  

 Técnica.  

Os apoios referidos anteriormente concretizam-se nas seguintes vertentes:  

 Apoio ao Investimento;  

 Apoio à Atividade regular;  

 Apoio a Atividades Pontuais;  

 Apoio Logístico;  

 Apoio à Dinâmica Associativa.  

 

3.3. REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – TIPOS DE 

ATIVIDADE A APOIAR E CRITÉRIOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

 

Finalmente, a terceira etapa do 4º Fórum Associativo continuou a desenvolver a 

abordagem ao regulamento municipal de apoio ao associativismo, desta vez, a partir 

de uma reflexão em torno do tipo de atividades a apoiar, dos critérios a adotar para a 

concessão de apoios e das modalidades de apoio municipal.  
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Esta sessão de trabalho em grupo de auscultação dos representantes associativos teve 

por base a metodologia participativa conhecida por “Café do Mundo”.  

Foram propostos seis temas para a reflexão dos grupos de trabalho que se 

constituíram aleatoriamente. Cada um dos temas focava um tipo de apoio municipal 

específico, a saber: apoio ao investimento, apoio a atividades regulares, apoio a 

atividades pontuais, apoio logístico e fomento da vida associativa. Todos os grupos 

tiveram a possibilidade de se debruçar sobre os diferentes temas, tendo disposto de 

cerca de 20 minutos para a reflexão sobre cada um deles. No final, os anfitriões de 

cada mesa de trabalho, que foram designados entre os representantes associativos 

para dinamizar a recolha de opiniões sobre os temas em reflexão, apresentaram as 

conclusões coligidas sobre a concessão de apoios municipais. 
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4. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO COLETIVO 
 



CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

14 
 

CONTRIBUTOS PARA O REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO - Tipologia de Apoios 
  

       
  

 

  APOIO AO 
INVESTIMENTO 

  APOIO A ATIVIDADES REGULARES   
APOIO A ATIVIDADES 

PONTUAIS 
  APOIO LOGÍSTICO   

APOIO À DINÂMICA 
ASSOCIATIVA 

                    

A
p

o
ia

r 
o

 q
u

ê
? 

 * Manutenção/ Obras;   Desporto  * Todas as atividades 
pontuais. 

  * Todas as atividades 
constantes no plano anual 
de atividades e outras que 
surjam 
extraordinariamente; 

  
* Apoiar ativamente a 
manutenção das 
associações já existentes; 

     * Formação desportiva;       

 * Logística;   * Criação de eventos;         

 

    * Aquisição de equipamentos;         

 * Equipamento;   * Transporte;           * Apoiar a criação (de 
novas) associações;      * Criação e preservação de infraestruturas;       * Projetos (sede própria).   

 * Novos projetos;   * Atividades federadas e amadoras.           * Apoiar dinâmicas 
coletivas;      Cultura          

 * Infraestruturas;   * Instrumentos musicais (aquisição);           * Ou apoiar associações 
recém criadas;      * Formação musical – promoção cultural;           

      *Artesanato tradicional/ local;           * Formação; 

     * Outras formas de expressão artística amadora e de artistas locais;           * Modernização de 
equipamentos 
(informáticos). 

     * Transporte;           

     * Auditório (polivalente);           

     * Aquisição de trajes/ fardas.           
  

     Solidariedade Social/Saúde          

     * Atividades de preservação e informação de organizações que 
trabalham na área social e de saúde física/ psicológica; 

            

               
  

     * Apoio a pagamentos das mensalidades/ outras despesas regulares;           

     * Infraestruturas;             

     * Apoio emergente.             

     Património          

     * Preservação das instalações (equipamento);             

     * Preservação de todo o património local.             

     Ambiente            

     * Apoio a atividades de educação ambiental;             

     * Limpeza de espaços;             

     * Gestão de equipamentos.             
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CONTRIBUTOS PARA O REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO - Tipologia de Apoios 
  

       
  

 

  APOIO AO INVESTIMENTO   APOIO A ATIVIDADES REGULARES   
APOIO A ATIVIDADES 

PONTUAIS 
  APOIO LOGÍSTICO   

APOIO À DINÂMICA 
ASSOCIATIVA 

  

         

C
ri

té
ri

o
s 

 * Situação regularizada (fiscal);   Desporto   
* Finalidade/ âmbito; 

  
* Importância social; 

  
* Apoio ativo aos 
órgãos sociais 
(podem ser novos 
sem experiência) já 
existentes; 

 * Atividade seja de interesse para a comunidade do 
concelho de Peniche; 

  * Formação;       

   * Participação de estudos;   * Dimensão (nº de 
participantes); 

  * Equidade;   

 * Plano de atividade anual;   * Organização de eventos;     * Ordem de chegada 
do pedido; 

  

 * Utilidade social e nº de destinatários a atingir;   * Nº de praticantes ativos.   * Impacto da 
atividade (social/ 
turística), na própria 
instituição; 

    

 * Dinamismo das coletividades;   Cultura     
* Pedidos 
simultâneos – diálogo 
entre associações; 

  * Verificar a 
viabilidade da 
atividade a exercer; 

 * Capacidade financeira.   * Promoção da cultura local;       

     * Realização de eventos culturais;       

     * Promoção e realização de cursos de formação;   * Relatório final da 
atividade; 

    
* Dia do 
associativismo - 
Painel publicitário – 
Jornal; 

     * Atuação regular de grupos musicais/ folclóricos.     * Histórico da 
iniciativa; 

  

     Solidariedade Social   
* Ter em 
consideração as 
atividades anteriores; 

    

     * Apoio à comunidade local;     
* CMP ter fundo de 
apoio à aquisição de 
novos equipamentos 
de logística. 

  

     * Projetos inovadores;       * Cumprir com a CLA 
(apoio formativo).      * Valências sociais;       

     * Divulgação de projetos sociais aos sócios;   
* Comunicação 
antecipada das 
atividades pontuais; 

      

     * Situações de emergência.         

     Património           

  

 

 

  * Formação;           

C
o

n
tr

ap
ar

ti
d

as
 

 * Comprovar a execução do investimento pedido e 
avaliação de resultados (fiscalização direta pela CMP); 

  * Divulgação do património;   * “Limitação em nº 
das atividades 
pontuais”. 

        

   * Apoio a espaço físico;           

     * Conservação do património.           

 * A associação deve obrigatoriamente atualizar a 
informação no portal; 

  Ambiente             

   * Eventos ambientais (caminhadas/ ações de limpeza).             

     Outras:             

 * Cedência preferencial de serviços/ instalações à CMP 
(sempre que possível). 

  * Saúde;             

   * Apoio às comunidades locais.             
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5. RESULTADOS DO TRABALHO COLETIVO 
 

5.1. APOIO AO INVESTIMENTO 

 
Apoiar o quê? 

-Quais são as atividades que devem ser apoiadas pelo município? 

 Manutenção/ Obras; 

 Logística; 

 Equipamento; 

 Novos projetos; 

 Infraestruturas. 

Critérios 

-Quais devem ser os critérios para avaliação das candidaturas? 

 Situação regularizada (fiscal); 

 Atividade seja de interesse para a comunidade do concelho de Peniche; 

 Plano de atividade anual; 

 Utilidade social e nº de destinatários a atingir; 

 Dinamismo das coletividades; 

 Capacidade financeira. 

Contrapartidas 

-Deve haver contrapartidas? 

 Comprovar a execução do investimento pedido e avaliação de resultados 

(fiscalização direta pela CMP); 

 A associação deve obrigatoriamente atualizar a informação no portal; 

 Cedência preferencial de serviços/ instalações à CMP (sempre que possível). 
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5.2. APOIO A ATIVIDADES REGULARES 

 
Apoiar o quê? 

-Quais as atividades que devem ser apoiadas pelo município?  

Desporto: 

 Formação desportiva; 

 Criação de eventos; 

 Aquisição de equipamentos; 

 Transporte; 

 Criação e preservação de infraestruturas; 

 Atividades federadas e amadoras. 

Cultura: 

 Instrumentos musicais (aquisição); 

 Formação musical – promoção cultural; 

 Artesanato tradicional/ local; 

 Outras formas de expressão artística amadora e de artistas locais; 

 Transporte; 

 Auditório (polivalente); 

 Aquisição de trajes/ fardas. 

Solidariedade Social/Saúde: 

 Atividades de preservação e informação de organizações que trabalham na 

área social e de saúde física/ psicológica; 

 Apoio a pagamentos das mensalidades/ outras despesas regulares; 

 Infraestruturas; 

 Apoio emergente. 

Património: 

 Preservação das instalações (equipamento); 

 Preservação de todo o património local. 

Ambiente: 

 Apoio a atividades de educação ambiental; 

 Limpeza de espaços; 
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 Gestão de equipamentos. 

Critérios 

-Quais devem ser os critérios para a avaliação das candidaturas? 

Desporto: 

 Formação; 

 Participação de estudos; 

 Organização de eventos; 

 Nº de praticantes ativos. 

Cultura: 

 Promoção da cultura local; 

 Realização de eventos culturais; 

 Promoção e realização de cursos de formação; 

 Atuação regular de grupos musicais/ folclóricos. 

Solidariedade Social: 

 Apoio à comunidade local; 

 Projetos inovadores; 

 Valências sociais; 

 Divulgação de projetos sociais aos sócios; 

 Situações de emergência. 

Património: 

 Formação; 

 Divulgação do património; 

 Apoio a espaço físico; 

 Conservação do património; 

Ambiente: 

 Eventos ambientais (caminhadas/ ações de limpeza). 

Outras: 

 Saúde; 

 Apoio às comunidades locais. 
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5.3. APOIO A ATIVIDADES PONTUAIS 

Apoiar o quê? 

-Quais as atividades que devem ser apoiadas pelo município? 

 Todas as atividades pontuais. 

 

Critérios 

-Quais devem ser os critérios para avaliação das candidaturas? 

 Finalidade/ âmbito; 

 Dimensão (nº de participantes); 

 Impacto da atividade (socia/ turística), na própria instituição; 

 Relatório final da atividade; 

 Ter em consideração as atividades anteriores; 

 Comunicação antecipada das atividades pontuais; 

 “Limitação em nº das atividades pontuais”. 

 

5.4. APOIO LOGÍSTICO 

 
Apoiar o quê? 

-Quais as atividades que devem ser apoiadas pelo município? 

 Todas as atividades constantes no plano anual de atividades e outras que 

surjam extraordinariamente; 

 Projetos (sede própria). 

 

Critérios 

-Quais devem ser os critérios para avaliação das candidaturas? 

 Importância social; 

 Equidade; 

 Ordem de chegada do pedido; 

 Pedidos simultâneos – diálogo entre associações; 

 Histórico da iniciativa; 

 CMP ter fundo de apoio à aquisição de novos equipamentos de logística. 
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5.5. APOIO À DINÂMICA  ASSOCIATIVA 

 
 
Apoiar o quê? 

-Quais as atividades que devem ser apoiadas pelo município? 

 Apoiar ativamente a manutenção das associações já existentes 

 Apoiar a criação (de novas) associações; 

 Apoiar dinâmicas coletivas; 

 Ou apoiar associações recém criadas; 

 Formação; 

 Modernização de equipamentos (informáticos). 

 

Critérios 

-Quais devem ser os critérios para avaliação das candidaturas? 

 Apoio ativo aos órgãos sociais (podem ser novos sem experiência) já existentes; 

 Verificar a viabilidade da atividade a exercer; 

 Dia do associativismo - Painel publicitário – Jornal; 

 Cumprir com a CLA (apoio formativo). 
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PRÓXIMO FÓRUM 

 

 
 

Próximos fóruns agendados:  
  

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

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

 

 

4ª feira, 22 de abril 2015 
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara  

Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h00 
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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.   
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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. 

Autonomia 

A CLA pretende constituir-se enquanto um instrumento de defensa 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. 
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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; 

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; 
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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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REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Objeto 

O presente regulamento estabelece os tipos e as formas de apoio do Município de Peniche às 
associações do concelho, assim como as condições e procedimentos de acesso aos apoios 
municipais. 

 

Âmbito 

Podem candidatar-se aos apoios constantes na CLA as Associações que reúnam 
cumulativamente os seguintes requisitos:  

 Estejam legalmente constituídas e organizadas;  

 Estejam registadas no Município / tenham preenchido no Portal do Associativismo a 
respetiva ficha de caracterização e que procedam à atualização regular (pelo menos 
anual) da ficha; 

 Possuam sede social ou delegação no concelho de Peniche e que desenvolvam as suas 
atividades no concelho;  

 Tenham a situação fiscal e perante a Segurança Social devidamente regularizada;  

 Mantenham atividade no ano em que os subsídios são processados, em cada uma das 
áreas a que se candidatam; 

 Tenham entregue o Plano Anual de Atividades e disponível o Relatório de Contas do 
ano anterior. 

 

Natureza dos Apoios 

Os apoios municipais ao Movimento Associativo podem revestir a seguinte natureza:  

 Financeira;  

 Material ou Logística;  

 Técnica.  

 

Os apoios referidos anteriormente concretizam-se nas seguintes vertentes:  

 Apoio ao Investimento;  

 Apoio à Atividade regular;  

 Apoio a Atividades Pontuais;  

 Apoio Logístico;  

 Apoio à Dinâmica Associativa.  
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CAPÍTULO II 

APOIO AO INVESTIMENTO 

 

  

APOIO À ATIVIDADE REGULAR 

 

 

APOIO A ATIVIDADES PONTUAIS 

 

 

APOIO LOGÍSTICO 

 

 

APOIO À DINÂMICA ASSOCIATIVA 
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6.2. Sondagem às Necessidades Formativas das Associações 

 

Lista da (In)Formação proposta às Associações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organização Administrativa e Financeira das Associações Marketing e Publicidade 

Gestão Financeira Planeamento Estratégico 

Conceção e Gestão de Projetos Gestão de Recursos Humanos 

Desenvolvimento de Parcerias e Sustentabilidade Gestão Financeira 

Captação de Recursos e Angariação de Fundos Fiscalidade e Gestão Financeira das Organizações 

Legislação e Progr.de Apoio  Planos e estratégias de Comunicação 

Organização e Gestão de Eventos Liderança e Motivação de Equipas 

Introdução à Gestão estratégica Apresentação de Candidaturas a Financiamentos 

Introdução à Gestão Financeira, Contabilidade e Orçamentação de Projetos Acrescentada por 2 Associações 

Empreendorismo Social Apresentação de Candidaturas a Financiamentos 

Conceção e Gestão de Projetos  

Liderança de equipas, projetos e gestão de conflitos  

Avaliação de projetos e respostas sociais  

Planeamento Estratégico  

Gestão Orçamental  

Liderança e Gestão de Conflitos  

Conceção de metodologias e indicadores para avaliação projetos associativos  

Iniciação às técnicas de informática  
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6.3. Sondagem à Utilização do Portal do Associativismo por parte das 

Associações 

 

Sondagem realizada no dia 28 de Março de 2015, no âmbito do 4º Fórum do 

Associativismo. 

 

Estiveram presentes 42 Associações e responderam ao questionário 30 

associações. 

 

Já consultou o Portal? 

 

 

 

 

 

 

 

Razões da não consulta? 

 

  

19; 63% 

11; 37% 

Já Consultou o Portal 

Total Sim 

Total Não 
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Qual a Informação a Disponibilizar no Portal? 
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Qual a Informação a Disponibilizar no Portal 
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6.4.. Folha de Presenças 
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