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ENQUADRAMENTO 

As associações sem fins lucraIvos deparam-se cada vez mais com dificuldades 
logísIcas, financeiras e humanas e a conjuntura atual “afixia” cada vez mais a 
capacidade das enIdades públicas de apoiarem as associações que prestam um serviço 
social importante em qualquer sociedade. 

A Freguesia do Monte acolhe algumas associações que trabalham diversas áreas como 
a educação não formal, a cultura, o apoio social entre outras. O conhecimento mais 
aprofundado de cada associação e a possibilidade de se realizarem parcerias são uma 
mais-valia para que cada associação conInue a realizar aIvidades com qualidade e 
atraIvas que sirvam os seus associados. 

As parcerias possibilitam uma cultura de trabalho trans-insItucional, através da 
cooperação entre as insItuições e/ou enIdades e suscitam uma maior qualidade nas 
intervenções e possibilitam uma intervenção mais eficaz na resolução dos problemas. 

PROPOSTA  

Realizar um encontro entre as associações sediadas na freguesia do Monte denominado I 
ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DO MONTE no próximo dia 30 de Janeiro na sede dos Escoteiros 
do Monte entre as 09h00 e as 13h00 finalizando com um almoço convívio. 

OBJETIVOS 

• Dar a conhecer a todos os parIcipantes, resumidamente, o trabalho que cada 
InsItuição/associação desenvolve. 

• Conhecer qual a poliIca associaIva a que a Junta de Freguesia se propõe e quais as sua 
ações previstas a curto prazo. 

• Fortalecer laços entre as InsItuições/associações presentes com o intuito de se 
celebrarem parcerias em prol da qualidade e da gestão de recursos. 

• Promover o associaIvismo valorizando e dando a conhecer o trabalho voluntário das 
associações locais. 
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METODOLOGIA 

✓ A Junta de Freguesia irá apresentar qual a sua poliIca atual de apoio ao associaIvismo 
local e apresentará algumas ações que julga serem de interesse geral e nas quais as 
InsItuições/Associações podem ter um papel tanto a nível de parIcipação como de 
parceria. 

✓ Cada InsItuição/ Associação parIcipante irá dispor de 10 minutos para poder 
apresentar as suas áreas de intervenção e projetos que desenvolve e 5 minutos 
máximo para responder a perguntas que possam ser colocadas pela assembleia. 

✓ A gestão dos tempos será efetuada por um elemento da Junta de Freguesia. 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

• Só poderão parIcipar InsItuições/Associações convidadas pela Junta de Freguesia 

• Cada InsItuição/ Associação deverá ser representada pelos seus responsáveis no 
máximo de 5 elementos que deverão preencher a inscrição em anexo  

CONDIÇÕES FORNECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 

✓ A organização do I ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DO MONTE, garante a todos os 
parIcipantes um lanche pela manhã e o almoço no final do encontro. 

✓ As InsItuições/ Associações poderão usar o equipamento de projeção, som e 
computador da organização, para realizarem a sua apresentação.  

✓ As InsItuições/ Associações poderão ter no local material de divulgação. 

CASOS OMISSOS 

A resolução dos casos omissos é da responsabilidade da Junta de Freguesia do Monte 

Monte 04 de Janeiro de 2016 


