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PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2015 

APOIOS de COMUNICAÇÃO 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem vindo a garantir, ao longo dos anos, o apoio às associações locais, 

um merecido reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, nas mais diversas áreas, em prol da dinâmica de oferta à 

comunidade são-brasense. Este apoio assume diversas vertentes, entre as quais ao nível da comunicação e 

divulgação, pelo que abaixo se enumeram os meios e procedimentos para agilizar este apoio: 
 

> Agenda mensal “São Brás Acontece” 

> Agenda do Site do município  

> Newsletter “Viva Mais o seu fim de semana”  

As informações de atividades devem ser reportadas ao 

Gabinete de Comunicação até ao dia 10 do mês 

anterior à sua publicação, mediante o envio da 

informação e imagens para gidi@cm-sbras.pt 
 

> Página de Facebook do município 

A página de Facebook municipal é outro importante veículo de divulgação de eventos a realizar do município, que 

também abre as portas às iniciativas das associações. Neste sentido, os interessados devem enviar o cartaz alusivo 

à atividade até ao final do mês anterior à ocorrência da atividade. 
 

Notas importantes: 

> A informação relativa à atividade deve sempre conter: data, hora, local, título da atividade, entidade organizadora, bem 

como outras informações que considerem pertinentes, de forma a facilitar a sua divulgação nos diversos meios regulares 

de comunicação. 

> Mesmo que a informação não tenho sido remetida a tempo para a agenda mensal, poderá ainda ser divulgada na 

“newsletter” Viva Mais o seu Fim-de-semana ou na página de facebook, se enviada até ao final do mês anterior.  Para a 

sua publicação necessita ser remetido cartaz/imagem alusiva à atividade. 

> Os cartazes devem ser em formato A4 vertical, com qualidade igual ou superior a 1 MG, no sentido de facilitar a 

adaptação do mesmo a formatos diferentes, sempre que possível. 

> Envio de notícia para comunicação social e publicação no site do município 

Caso seja remetida nota informativa para o Gabinete de Comunicação, poderá ser remetida para os órgãos de 

comunicação social e publicada no site do município. 
 

> Mupies / Cartaz na Montra do Cine-Teatro – A Câmara Municipal disponibiliza diretamente este apoio, sempre 

que possível, atendendo ao número de atividades e ao espaço disponível. 
 

> Impressão de cartazes – A Câmara Municipal apoia a impressão de fotocópias no Centro de Apoio à Comunidade. 

Todos os outros apoios a este nível deverão ser solicitados ao executivo municipal e analisados caso a caso. 
 

> Estrutura de Outdoor 

A autarquia cede uma estrutura de Outdoor de 4X3m, na Rotunda EN 2 – Sul. As associações e entidades 

interessadas devem dirigir-se ao Gabinete de Comunicação, no sentido de confirmar as datas disponíveis da 

estrutura. É ainda de responsabilidade das associações e entidades a produção e impressão da lona a colocar. 
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