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Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo do Concelho de Aljustrel

Mensagem do Presidente

Com vista a assegurar a efetivação do direito à cultura, desporto, recreio e 

lazer e à sua fruição, a Câmara Municipal de Aljustrel procura promover uma 

política que estimule a manutenção de uma oferta regular e diversificada 

destas atividades, articulando a planificação e execução das diversas ações 

com os vários parceiros sociais, com forte evidência para o associativismo do 

concelho enquanto parceiro de excelência. Esta linha de ação está inserida 

na estratégia de prossecução de princípios de igualdade de oportunidades e 

de equidade territorial, assumindo que a cultura, o desporto e o estímulo ao 

associativismo são investimentos estratégicos para a revitalização do 

território e promoção do desenvolvimento local. 

 Com amizade

O Presidente da Câmara Municipal

Nelson Brito
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Objectivos

» Fortalecer a intervenção social, cultural, recreativa e desportiva do 
associativismo de raiz popular sedeado no concelho de Aljustrel.

» Favorecer e incentivar um maior envolvimento das populações na vivência 
comunitária.

» Promover o diálogo e o intercâmbio institucional entre a autarquia e os 
órgãos sociais das associações e coletividades do concelho.

» Estimular e valorizar o empenho e a dedicação dos dirigentes associativos 
que, a titulo voluntário, dedicam parte das suas vidas e do seu tempo livre 
às atividades públicas e ao bem comum.

Principais funçoes

» Promover, desenvolver e divulgar os valores do associativismo;

» Definir projetos de interesse comum e formas de ação conjugada apoiando 
a sua concretização;

» Promover, participar e patrocinar a realização de encontros e fóruns locais, 
regionais e nacionais;

» Incentivar a legalização das coletividades e outras associações;

» Promover levantamentos e estudos que permitam um melhor 
conhecimento do movimento associativo, de forma a identificar as suas 
principais dificuldades;

» Divulgação do Movimento Associativo dando-lhe visibilidade através de 
uma estrutura a ser criada para o efeito no site do Município;

» Acompanhar a execução das atividades programadas, por parte do 
associativismo, contribuindo para a sua promoção e melhor efetivação;
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» Reforçar a articulação entre a Câmara Municipal e o Movimento 
Associativo;

» Promover ações de informação, sensibilização e formação que contribuam 
para o desenvolvimento e melhoria qualitativa do trabalho Associativo e 
valorização dos seus dirigentes;

» Coordenar e articular a programação de atividades evitando a 
sobreposições de ações que comprometam os fins que pretendem atingir;

» Fomentar a cooperação entre o Município, o Movimento Associativo e os 
Agentes Económicos;

» Fomentar o relacionamento entre todos os intervenientes no movimento 
associativo do Concelho de Aljustrel;

» Fazer a interligação a nível regional e nacional com as associações, 
federações e confederações representativas.

Principais funçoes    ...cont.

» Promover a realização de reuniões e encontros regulares com os dirigentes 
das coletividades do concelho;

» Promover localmente a realização de iniciativas de âmbito nacional;

» Reforçar a área da comunicação e imagem, através do site do Município e 
edições impressas, valorizando e fortalecendo a divulgação da ação do 
movimento associativo concelhio; 

» Promover, em parceria com diversas entidades ações de formação com o 
objectivo de valorizar e qualificar os dirigentes associativos;

 » Prestar apoio técnico e acompanhamento na elaboração dos planos de 
atividades e orçamentos, bem como no preenchimento das fichas de 
candidatura no âmbito do NAMA.

Iniciativas a desenvolver


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

