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Nota Justificativa 

É função dos Municípios definir, desenvolver e conduzir uma política que promova o 

aparecimento e a realização de projetos culturais, recreativos, educativos, sociais e 

desportivos potenciados por cidadãos, a título individual ou por associação de 

reconhecida qualidade e de interesse para o concelho.  

 O concelho de São Brás de Alportel assume-se como um território socialmente 

responsável e coeso, onde o apoio à infância, à juventude, à família e à população 

sénior é considerado prioridade da intervenção municipal. A promoção da cidadania 

ativa, da responsabilidade social, da igualdade de oportunidades para todos e da 

inclusão social, norteia a gestão municipal e constitui-se como fator mobilizador e 

aglutinador de recursos e sinergias locais. 

Enquanto estrutura cívica de participação dos cidadãos na vida da comunidade o 

associativismo desempenha várias funções, contribuindo, objetivamente, para a 

preservação da identidade, herança cultural e patrimonial local e, simultaneamente, 

para a projeção e antecipação do futuro, através da aposta na melhoria da qualidade 

de vida, na criatividade e inovação dos cidadãos. 

O movimento associativo são-brasense tem sido historicamente um parceiro 

imprescindível na concretização de várias competências da administração, um pilar 

insubstituível no modelo de desenvolvimento sustentável que a autarquia quer 

continuar a construir, que importa promover, desenvolver e estimular ao nível da 

administração local num sistema de cidadania democrática. 

O Município de São Brás de Alportel tem vindo a apoiar ao longo dos anos as 

iniciativas de interesse público municipal, nomeadamente as de natureza social, 

cultural, desportiva e recreativa, através da concessão de auxílios financeiros, técnicos 

e logísticos às associações, coletividades e demais agentes da comunidade, 

reconhecendo dessa forma o seu mérito, a sua capacidade de fazer e a qualidade das 

suas atividades e eventos desenvolvidos. 
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Os anos de 2020 e de 2021 pautaram-se por um contexto de excecionalidade por força 

da pandemia da Covid-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de 

março de 2020 e que, ao que tudo indica, se prolongará para o ano de 2022. 

Ao longo destes anos, em virtude das normas de segurança e de prevenção da 

propagação do vírus SARS-Cov-2 que foram sucessivamente decretadas pelo 

Governo, ocorreram períodos de significativa redução da atividade económica ema 

geral, mas também nas atividades sociais, desportivas, culturais, entre outras. 

As associações, enquanto entidades sem fins lucrativos cujos proveitos têm origem 

essencialmente nas quotas dos seus associados, em donativos e patrocínios, na 

prestação de serviços aos seus associados e à população em geral e nos eventos que 

realizam, por força da pandemia registaram quebras de receitas a que se associaram 

custos acrescidos com 0 funcionamento no quadro das sucessivas paragens e retomas 

da sua atividade, desde logo com a implementação de planos de contingência, 

equipamentos de proteção individual, realização de testes e produtos desinfetantes, 

entre outros. 

Assim, nos anos anteriores, os planos municipais de apoio ao associativismo 

ajustaram-se a esta realidade dinâmica  estabelecendo, para além dos principais 

objetivos, os princípios orientadores e as regras de atribuição dos apoios, definindo os 

tipos e áreas de apoio, procedimentos e critérios utilizados pelo Município na 

atribuição dos apoios financeiros, uma nova componente de apoio financeiro 

destinada a apoiar as associações para o exercício do seu papel no âmbito da 

prevenção da COVID-19, contribuindo assim para o seu equilíbrio financeiro e 

sustentabilidade futura das suas atividades. 

Apesar do processo de vacinação da população portuguesa já ter atingido o maior 

grau a nível mundial, a situação epidemiológica ainda obriga à tomada de medidas 

preventivas e de combate ao vírus, tendo sido declarado o estado de calamidade 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, que 

estará em vigor (pelo menos) até às 23:59 h do dia 20 de março de 2022. 
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Portanto, com os dados disponíveis atualmente, ainda não é possível prever o fim da 

pandemia, havendo, no entanto, a certeza que a situação se irá prolongar para o ano 

de 2022 e que os seus impactos negativos irão manter-se, pelo que importará garantir 

a sustentabilidade das associações até à retoma da normalidade. 

Desse modo, na esfera das suas competências e disponibilidades financeiras e 

logísticas, numa lógica de coerência e continuidade por relação aos anos anteriores, 

mas também de resposta à excecionalidade criada pela pandemia e de atenuação dos 

seus efeitos negativos sobre as associações locais, o Município estabelece o presente 

Plano Municipal de Apoio ao Associativismo para o ano de 2022. 

À semelhança do ano anterior, para além de se estabelecerem os principais objetivos, 

os princípios orientadores e as regras de atribuição dos apoios, definindo os tipos e 

áreas de apoio, procedimentos e critérios utilizados pelo Município na atribuição dos 

apoios financeiros, irá manter-se a componente de apoio financeiro extraordinária 

destinada a apoiar as associações para o exercício do seu papel no âmbito da 

prevenção da COVID-19, contribuindo assim para o seu equilíbrio financeiro e 

sustentabilidade futura das suas atividades, embora em menor grau, fruto da 

implementação de medidas governativas de apoio como, por exemplo, a gratuitidade 

dos testes rápidos da COVID-19. 

 

I. Objetivos Gerais e Princípios Orientadores do Apoio às Associações 

Constitui objetivo geral do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

promover o desenvolvimento qualitativo e quantitativo de projetos ou atividades 

concretas em áreas de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa, educativa, ambiental, juvenil, dos direitos humanos e de cidadania, 

desenvolvimento local e de proteção civil, bem como incentivar a utilização e 

dinamização dos diversos espaços e equipamentos do concelho e reforçar o papel das 

entidades e organismos que desenvolvem projetos nestas áreas. 
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Ainda em plena pandemia, é também objetivo do presente plano apoiar as 

associações nas ações de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, 

contribuindo para a sua sustentabilidade futura. 

O presente Plano é elaborado ao abrigo do disposto do preceituado nas alíneas d) a h) 

e j) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

No âmbito do apoio desportivo, o Plano tem por base o previsto nos artigos 46.º e 47.º 

da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto), 

bem como os termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, onde se encontra 

definido o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, 

segundo o qual é definido o contrato celebrado com vista à atribuição, por parte das 

autarquias locais, de apoios financeiros, materiais e logísticos. 

 

O Plano vincula-se aos seguintes princípios orientadores:  

a) Comparticipação, na medida em que os apoios a conceder representam apenas 

uma parte dos custos dos projetos e das ações a desenvolver, tendo em conta os 

constrangimentos vários com que as associações se deparam, quer sejam de teor 

material, financeiro ou logístico, mas de forma a evitar que a atividade das 

entidades dependa significativa e exclusivamente da ajuda pública; 

b) Responsabilização, reforçando junto das entidades beneficiadas a noção de 

interesse público na aplicação dos apoios aos fins que presidiram à sua concessão, 

sendo as entidades e organismos responsáveis, através dos seus órgãos 

competentes, pela correta aplicação desses apoios aos fins exatos que 

justificaram a sua atribuição; 

c) Sustentabilidade e inovação, privilegiando os projetos e as atividades associativas 

em função de garantias de sustentabilidade, nomeadamente pela afetação de 

recursos próprios, pela capacidade de envolvimento comunitário e construção de 

parcerias, evidenciada pela competência de angariação de patrocínios, gestão e 

organização próprias; 
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d) Criatividade: serão valorizados os projetos que fomentem a criatividade através 

de realizações inovadoras e diferenciadoras que promovam uma inequívoca 

ligação ao território, assim como à economia local; 

e) Abrangência Social: serão valorizados os impactos sociais da atividade 

desenvolvida pelas associações, numa lógica de envolvimento da comunidade e 

de promoção do acesso à prática cultural, recreativa, desportiva e de integração 

social. 

 

No âmbito do Plano, os apoios a conceder às associações locais visam contribuir 

para os seguintes objetivos: 

 Aumentar a oferta de atividades ao dispor da população; 

 Incrementar a formação cultural e a fruição dos bens culturais; 

 Incrementar a formação desportiva e os hábitos de vida saudável; 

 Melhorar as infraestruturas do município e potenciar a sua utilização; 

 Promover a dinâmica associativa do concelho; 

 Promover a integração sociocultural dos indivíduos; 

 Prevenir a propagação do vírus SARS-CoV-2 no âmbito do desenvolvimento 

das atividades. 

Os apoios previstos no presente Plano, que se vierem a apurar após os procedimentos 

de análise por parte dos serviços, serão sempre condicionados às disponibilidades 

financeiras existentes no Município e à correspondente inscrição e aprovação em 

Orçamento e Grandes Opções do Plano, anualmente aprovados pelos órgãos 

competentes. 

 

Os apoios financeiros a atribuir pelo Município a cada uma das Associações, para o 

decurso do ano 2022, são regulados por: 

- Protocolos de Cooperação, que são contratos de colaboração da Autarquia Local, 

na realização de projetos, iniciativas, ações e investimentos das associações locais; 



 

 

7 
Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

- Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, que são contratos de 

cooperação e comparticipação técnica e financeira pública, efetivado no âmbito do 

sistema de apoios ao Associativismo Desportivo previsto e regulado na Lei de Bases 

do Sistema Desportivo e demais legislação. 

São destinatários do presente Plano as entidades e organismos sediados no concelho de 

São Brás de Alportel, legalmente constituídas que prossigam fins de utilidade pública e 

que cumpram as formalidades previstas na lei para o recebimento dos apoios. 

O apoio ao associativismo tem por base a apresentação obrigatória, por parte das 

Associações, de Programas de Desenvolvimento Desportivo e de Planos Anuais de 

Atividades e Orçamentos, por um lado e, por outro, dos respetivos Relatórios de 

Execução dos Contratos Programas e de Relatórios Anuais de Atividades e de Contas. 

Na circunstância de qualquer Associação prestar falsas declarações, não apresentar o 

relatório de contas de 2020 e Plano de Atividades de 2022 devidamente aprovados e 

validados pela respetiva Assembleia Geral da Associação, o Contrato-Programa ou 

Protocolo poderá ser rescindido ou reduzida a comparticipação financeira atribuída 

pelo Município à Associação, nos termos a deliberar para Câmara Municipal. 

Caso a Associação não cumpra com alguma das atividades propostas no Plano de 

Atividades alvo de apoio, por motivo de força maior ou sem justa causa devidamente 

apresentada, deverá ressarcir o Município no valor correspondente ao do apoio 

concedido. 

À semelhança do ano anterior, em face do contexto pandémico atual, 

excecionalmente, é considerada como justa causa para a não realização de atividades 

ou eventos a necessidade de adoção de medidas de prevenção, contenção ou 

combate à propagação do vírus SARS-CoV-2 desde que determinadas pelo Governo, 

Autoridades de Saúde ou Município, caso não seja possível determinar o seu 

adiamento e/ou a adequação/alteração do formato do evento/atividade. 
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II. PRINCÍPIOS BASE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DA COVID-19 

A componente de apoio financeiro a atribuir pelo Município a cada uma das 

associações para ações de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, para o ano 

de 2022, tem os seguintes objetivos e é atribuída do seguinte modo: 

- O apoio financeiro destina-se a apoiar as associações na implementação de 

medidas de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2, como a 

implementação de planos de contingência, a aquisição de equipamentos de 

proteção individual para uso dos seus utentes, funcionários e colaboradores, a 

aquisição de produtos desinfetantes para limpeza, entre outros; 

. O apoio financeiro tem carácter transversal – é atribuído a todas as associações 

com protocolo de cooperação e/ou contrato de desenvolvimento desportivo para o 

ano de 2022; extraordinário - é exclusivamente associado à situação de pandemia 

sendo atribuída no âmbito da GOP Plano de Emergência - COVID-19 do orçamento 

municipal para o ano de 2022; suplementar - é acrescido ao montante de apoio 

financeiro concedido para o desenvolvimento das normais atividades de cada 

associação;  e proporcional, uma vez que: 

- Nos casos de associações que celebraram protocolo de cooperação e/ou 

contrato de desenvolvimento desportivo com o Município no ano de 2021 e 

que celebrem novamente para o ano de 2022, o montante do apoio financeiro 

a atribuir é igual a 2,5% do valor global inicialmente aprovado no protocolo 

e/ou contrato relativo ao ano de 2021; 

- Nos casos de associações que não celebraram protocolo de cooperação e/ou 

contrato de desenvolvimento desportivo com o Município para o ano de 2021 e 

que celebrem para 2022, o montante do apoio financeiro a atribuir é igual a 

2,5% do valor global a atribuir apurado após os procedimentos de análise por 

parte dos serviços da autarquia; 

- Nos casos de associações que não integrem protocolo de cooperação e/ou 

contrato de desenvolvimento desportivo, o montante do apoio financeiro a 



 

 

9 
Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

atribuir é apurado após os procedimentos de análise por parte dos serviços da 

autarquia. 

- O montante do apoio financeiro a atribuir não pode ser inferior a € 125,00 ou 

superior a € 750,00; 

- O montante do apoio financeiro é transferido integralmente em simultâneo com 

o primeiro duodécimo. 

 

III. PRINCÍPIOS BASE DO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

O apoio à promoção da prática desportiva, nas diferentes modalidades e escalões 

etários, é uma aposta do Município, entendida como vetor para a melhoria da 

qualidade de vida dos são-brasenses e para o desenvolvimento do concelho. 

III.1. Constituem-se como principais objetivos/áreas de ação da Política Desportiva 

do Município: 

1. A manutenção e beneficiação das infraestruturas desportivas existentes; 

2. A criação de novas infraestruturas desportivas, prosseguindo com o 

investimento no Parque Desportivo e de Lazer de São Brás de Alportel, mas 

também nos núcleos urbanos; 

3. O apoio à prática das mais diversas modalidades desportivas no concelho, 

dando especial atenção, à formação desportiva de crianças e jovens; 

4. O apoio à constituição de equipas, preferencialmente com atletas do concelho, 

para participação nas competições de nível distrital e nacional; 

5. O incentivo à prática de novas modalidades desportivas; 

6. A promoção da prática de desporto, na população; 

7. O desenvolvimento de projetos e iniciativas desportivas, vocacionados para 

grupos da população, tais como idosos e pessoas com mobilidade reduzida; 
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8. O incremento da oferta de atividades de formação desportiva, para crianças e 

jovens; 

9. A aposta nos desportos de natureza, de acordo com as potencialidades 

paisagísticas e ambientais do município, e de forma a potenciar o 

desenvolvimento turístico; 

10. A organização e o apoio à realização de eventos desportivos, de nível regional, 

nacional ou internacional; 

11. O apoio às associações desportivas. 

As associações locais que desenvolvem atividade desportiva são os principais 

parceiros da política desportiva do Município. 

Às associações, clubes e coletividades desportivas cabe um papel vital na formação 

desportiva, de crianças e jovens, na prática das múltiplas modalidades, e na 

participação das associações e dos munícipes, em competições desportivas. 

 

III.2. O apoio às associações desportivas constitui, desta forma, um dos mais 

importantes investimentos no desenvolvimento do Município, e rege-se pelos 

seguintes princípios orientadores gerais: 

1. O apoio a conceder pelo Município às Associações Desportivas é 

fundamentado na apresentação de um Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, o qual é parte integrante do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar; 

2. O apoio do Município reveste-se de apoio logístico e/ou de apoio financeiro, 

para realização de atividades e iniciativas; 

3. O apoio do Município tem por base a análise de um plano estruturado 

apresentado por cada associação, baseado em projetos sólidos e 

fundamentados em atividades anuais de carácter desportivo e consideradas de 

interesse para o município e para os munícipes; 
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4. O apoio às associações desportivas concorre para a prossecução dos seguintes 

objetivos principais: 

 Promover a atividade desportiva, no âmbito da formação e da 
competição; 

 Melhorar as infraestruturas desportivas e condições da prática desportiva 
no concelho; 

 Melhorar os serviços prestados à população, na área do desporto; 

 Promover a realização de eventos desportivos; 

 Promover a formação e a disciplina direcionadas aos princípios da 
cidadania; 

 Promover a visibilidade do município ao nível desportivo. 

 

III.3. Constituem critérios de atribuição de subsídios financeiros às associações 
com atividade desportiva: 
 
 
III.3.1. Modalidades Desenvolvidas 

A atribuição de subsídios às diferentes modalidades desportivas é realizada, segundo 

os níveis apresentados no quadro abaixo, tendo como valor de referência o valor de 

apoio à modalidade de Grupo I. 

QUADRO 1. 

GRUPO MODALIDADES DESCRIÇÃO NÍVEL DE 
APOIO* 

I Futebol 11 Modalidade com custos associados mais 
elevados 

100% 

II Futebol 7  
FUTSAL  

Modalidades de forte implantação, com 
atividade regular. 

75% 

III Desportos de 
Natureza: BTT e outros 

Modalidades em crescimento, com interesse 
desportivo e turístico, na promoção do 
concelho. 

70% 

IV Artes Marciais 
Petanca 
Ginástica 
Patinagem 
Ténis 

Modalidades, cuja dinâmica local apresenta 
significativo crescimento  

50% 

V Dança 
Natação 
Pesca Desportiva 
Ténis de Mesa 

Modalidades que se encontram em 
progresso de dinamização e crescente 
implantação no concelho 

Apoio p/ 
atividade 
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VI Basquetebol 
Ciclismo 
Motonáutica 
Automobilismo 
Equitação 
Caça 
Outras modalidades 

Modalidades com menor dinâmica local Apoio p/ 
atividade 

* Face ao valor de referência – Grupo I 

 
 
 
III.3.2. Escalão desenvolvido 

Os apoios são atribuídos, para as várias modalidades e para os diferentes escalões, em 

função dos valores referência estabelecidos para cada escalão, como apresentamos 

no quadro 2, abaixo. Estes valores de referência correspondem aos valores atribuídos 

à modalidade de Grupo I (valor base 100%), sendo que nos demais grupos de 

modalidades, os valores serão atribuídos em função do nível de apoio respetivo (75% 

para Grupo II, 70% para Grupo III e 50% para Grupo IV). 

QUADRO 2 

ESCALÃO VALOR 
Seniores 4.000,00 euros 
Juniores 2.500,00 euros 
Juvenis/Cadetes 2.000,00 euros 
Iniciados 1.750,00 euros 
Infantis/Minis B 1.500,00 euros 
Escolas A 1.250,00 euros 
Escolas B/Minis A 1.000,00 euros 

 

 

III.3.3. Nível de Competição Desenvolvido 

O apoio às equipas será definido, em função do nível de competição, sendo a base de 

referência a Divisão Regional. Assim sendo, a cada equipa, e de acordo com o nível de 

competição da respetiva Associação ou Federação, o subsídio sofrerá um aumento ou 

redução, conforme se encontre num nível superior ou inferior, segundo a seguinte 

percentagem: 



 

 

13 
Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

QUADRO 3 

NÍVEL DE COMPETIÇÃO VALOR 
1ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 150 %  
2ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 100 % 
3ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 50 % 
2ª Divisão Distrital Redução de 25 % 

 

As Associações que recebam o apoio do Município, deverão providenciar que nos 

equipamentos utilizados pelas equipas em competição conste o logotipo do Município 

de São Brás de Alportel, em local visível. Para o efeito, deverão apresentar, antes da 

abertura oficial de cada época desportiva, uma proposta à Câmara Municipal, para 

que a mesma se possa pronunciar atempadamente sobre a mesma.  

 

III.3.4. Número de Atletas 

O Município apoia as associações, para a prática das modalidades, segundo o n.º de 

praticantes inscritos nas respetivas associações ou federações, com prática federada e 

competição regular, através da atribuição de 10,00 euros x 10 meses, a cada atleta.  

Notas: 

 Entende-se por atleta com prática regular, aquele que treina pelo menos 2 vezes por 
semana e durante um período de 8/10 meses por época; 

 Entende-se por competição regular, aquela que se desenvolve ao longo de 6/7 meses por 
época; 

 Nas modalidades coletivas, serão apenas contabilizados para apoio um número máximo 
de atletas, por equipa, consoante quadro abaixo: 

QUADRO 4 

MODALIDADE NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS 
Futebol 11 24 
Futebol 7 16 
Basquetebol 16 
FUTSAL 16 
Outras modalidades 50 
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III.3.5. Atividades Formativas 

O Município apoia as atividades de formação, atribuindo um valor médio de 

referência, de até 1.000,00 euros, por atividade, que pode sofrer aumentos ou 

reduções, consoante o interesse reconhecido pela autarquia, na prossecução da 

mesma. 

O Município apoia também o quadro de necessidades técnicas de aprendizagem dos 

atletas, com um valor base estipulado por equipa de até 1.000,00 euros, sendo este o 

valor de referência, respeitando ao Grupo de Modalidades I, variando o mesmo em 

função de dois parâmetros: 

 Em função do Grupo onde a modalidade se insere (conforme Quadro 1); 

 Em função do Nível de Competição, sendo a base a Divisão Regional e 

podendo este valor (até 1.000,00 euros) sofrer um acréscimo ou uma redução, 

consoante o nível competitivo, como descrito no quadro 3. 

 

III.3.6. Infraestruturas Desportivas 

O Município atribui às Associações um valor de apoio para melhoramento de 

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua 

atividade e que poderá ir até 2.500,00 euros (em caso de sua propriedade) e até 

2.000,00 euros (em caso de aluguer ou situação de cedência à associação, a título 

gratuito, por outra entidade, que não o município). 

O Município atribui também um valor de apoio para melhoramento de infraestruturas 

desportivas a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela autarquia, no 

valor base de 4.000,00 euros. 
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III.3.7. Deslocações Diretamente Relacionadas com as Atividades Desportivas 

No sentido de apoiar a atividade a realizar o Município atribui um apoio para 

deslocações, no valor base de 500,00 euros por viatura, a associações que disponham 

de viaturas próprias. 

As Associações que recebam o apoio do Município, deverão providenciar nas suas 

viaturas, em local visível o logótipo do Município de São Brás de Alportel, com 

dimensão não inferior a 20 cm de largura por 30 cm de altura, e menção da palavra 

“apoio”. 

 

III.3.8. Organização de Eventos Desportivos 

O Município apoia a organização de eventos desportivos, sendo o valor de apoio 

analisado, caso a caso, consoante as suas caraterísticas e o interesse do mesmo para o 

município. 

Os eventos desportivos apoiados poderão, em face da evolução do contexto 

pandémico e das medidas de prevenção, contenção ou combate à propagação do 

vírus SARS-CoV-2 determinadas pelo Governo, pelas Autoridades de Saúde ou pelo 

Município em vigor em cada momento, caso seja possível, ser adiados ou adequados 

em termos do seu formato. 

Qualquer adiamento da data de realização e/ou ao formato do evento, assim como a 

impossibilidade de realização do mesmo, deverá ser comunicado ao Município. 

O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos e 

iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. 
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III.3.9. Cedência de Instalações Desportivas Municipais 

O Município cede as suas instalações ou aquelas que estiver a gerir, às associações, 

desde que sejam por estas respeitadas as suas normas, e de acordo com a 

disponibilidade da autarquia. Esta cedência carece de solicitação prévia e justificação 

de necessidade das instalações. 

 

III.3.10. Transportes Municipais 

O Município disponibiliza transportes municipais às associações, para realização de 

provas oficiais e para a prossecução das suas atividades, de acordo com a 

disponibilidade dos serviços da autarquia, e mediante solicitação prévia por escrito (15 

dias de antecedência) e apresentação de justificação. 

 

III.3.11. Construção de Infraestruturas Próprias 

Visando a melhoria das atividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos 

para cada caso, o Município apoia as iniciativas das associações com vista à 

construção de infraestruturas próprias e de interesse municipal, desde que haja 

disponibilidade financeira em orçamento municipal. 

 

III.3.12. Realização de Outras Atividades de Carácter Cultural e Outro 

O Município atribui valores de apoio para realização de outras atividades, de cariz 

cultural ou outro, sendo este apoio analisado, caso a caso, consoante as suas 

caraterísticas e o interesse do mesmo para o município. Este apoio é objeto de um 

Protocolo de Cooperação entre as partes. 
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IV. PRINCÍPIOS BASE DO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 

A par da promoção da prática desportiva, o desenvolvimento cultural do concelho é 

também uma área de ação prioritária para o Município. 

Assim, o apoio à promoção de atividades culturais, de diferentes áreas, e a formação 

nas mais diversas manifestações artísticas, a par do apoio à organização de eventos 

culturais e à valorização das tradições culturais do concelho constituem uma parte 

importante do investimento e empenho autárquico. 

O apoio a conceder pelo Município às associações culturais é formalizado através da 

assinatura de um Protocolo de Cooperação e fundamenta-se na apresentação de 

Planos de Atividades das respetivas associações, os quais explanam projetos e 

atividades a desenvolver. 

 

IV.1. Constituem-se como principais objetivos/áreas de ação da Política Cultural do 

Município: 

1. A manutenção e beneficiação das infraestruturas culturais existentes; 

2. A criação de novas infraestruturas culturais; 

3. A promoção de uma oferta cultural de qualidade, diferenciadora e identitária; 

4. O conhecimento e valorização do património; 

5. A reabilitação e requalificação de lugares de interesse histórico; 

6. Promover o acesso à cultura, para todos; 

7. A valorização e preservação das tradições culturais do concelho; 

8. O incentivo ao desenvolvimento de novas manifestações artísticas no concelho 

e de novas áreas culturais; 

9. O incentivo à formação cultural no concelho, dando especial atenção, à 

formação cultural de crianças e jovens; 

10. O apoio à constituição de grupos culturais; 
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11. O incremento da dinâmica cultural no concelho; 

12. O desenvolvimento de projetos e iniciativas culturais; 

13. A organização e o apoio à realização de espetáculos culturais; 

14. O apoio às associações culturais e recreativas; 

 

As associações locais que desenvolvem atividade cultural são os principais 

parceiros da política cultural do Município. 

Às associações, clubes e coletividades culturais cabe um papel vital na formação 

cultural, de crianças e jovens, na promoção de atividades, no desenvolvimento de 

expressões culturais e de formas de arte, bem como na realização de encontros e 

espetáculos culturais e na valorização das tradições da cultural do concelho. 

 

IV.2. O apoio às associações culturais e recreativas constitui, desta forma, um dos 

mais importantes investimentos da autarquia, e rege-se pelos seguintes princípios 

orientadores gerais: 

1. O apoio a conceder pelo Município às Associações Culturais é fundamentado 

na apresentação de um Plano de Atividades, o qual é parte integrante do 

Protocolo de Cooperação a celebrar; 

2. O apoio do Município reveste-se de apoio logístico e/ou de apoio financeiro, 

para realização de atividades e iniciativas de âmbito cultural; 

3. O apoio do Município tem por base a análise de um plano estruturado 

apresentado por cada associação, baseado em projetos sólidos e 

fundamentados em atividades anuais de carácter cultural e consideradas de 

interesse para o município e para os munícipes; 

4. O apoio às associações culturais concorre para a prossecução dos seguintes 

objetivos principais: 
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 Promover a dinâmica cultural da população, no âmbito da formação e da 
realização de eventos; 

 Melhorar as infraestruturas culturais e as condições da prática das mais 
diversas manifestações culturais; 

 Melhorar os serviços prestados à população, na área cultural e lúdica; 

 Promover a realização de espetáculos e encontros culturais; 

 Promover a formação e a disciplina direcionadas aos princípios da 
cidadania; 

 Promover a visibilidade do município ao nível cultural. 
 

 

IV.3. Constituem critérios de atribuição de subsídios financeiros às associações 

com atividade cultural: 

 

IV.3.1. Atividades Formativas 

O Município atribui um valor de apoio percentual para realização de atividades 

formativas, de acordo com o número de formandos segundo um valor médio de 

referência de 1.000,00 euros por atividade, que pode sofrer aumentos ou reduções, e 

consoante o interesse reconhecido pela autarquia, na prossecução das mesmas. 

Este apoio serve apenas a componente mais relevante das atividades das associações 

beneficiárias, que tenham atividades desportivas, mas também culturais. 

 

IV.3.2. Infraestruturas de Carácter Cultural 

O Município atribui às Associações um valor de apoio para beneficiação das 

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua 

atividade e que poderá ir até 2.500,00 euros (em caso de sua propriedade) e 2.000,00 

euros (em caso de aluguer ou situação de cedência à associação, a título gratuito, por 

outra entidade, que não o município). 
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O Município atribui também um valor de apoio para melhoramento de infraestruturas 

culturais a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela autarquia, no 

valor base de 4.000,00 euros. 

 

IV.3.3. Deslocações Diretamente Relacionadas com as Atividades Culturais 

No sentido de apoiar a atividade a realizar, o Município atribui um apoio para 

deslocações, no valor base de 500,00 euros, a associações que disponham de viaturas 

próprias. 

As Associações que recebam o apoio do Município, deverão providenciar nas suas 

viaturas, em local visível, o logótipo do Município de São Brás de Alportel, com 

dimensão não inferior a 20 cm de largura por 30 cm de altura, e menção da palavra 

“apoio”. 

 

IV.3.4. Organização de Encontros, Espetáculos e Eventos Culturais 

O Município apoia a organização de encontros e espetáculos culturais, sendo o valor 

de apoio analisado, caso a caso, consoante as suas características e o interesse do 

mesmo para o município. 

Os eventos culturais apoiados poderão, em face da evolução do contexto pandémico 

e das medidas de prevenção, contenção ou combate à propagação do vírus SARS-

CoV-2 determinadas pelo Governo, pelas Autoridades de Saúde ou pelo Município em 

vigor em cada momento, caso seja possível, ser adiados ou adequados em termos do 

seu formato. 

Qualquer adiamento da data de realização e/ou ao formato do evento, assim como a 

impossibilidade de realização do mesmo, deverá ser comunicado ao Município. 

O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos e 

iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. 
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IV.3.5. Realização de Outras Atividades Recreativas 

O Município atribui valores de apoio para realização de outras atividades, ditas 

recreativas, sendo este apoio analisado, caso a caso, consoante as suas caraterísticas e 

o interesse das mesmas para o Município. 

 

IV.3.6. Cedência de Instalações Municipais 

O Município, através de Acordo de Cedência, cede as suas instalações ou aquelas que 

estiver a gerir, às associações, desde que sejam respeitadas as normas acordadas e 

consoante a disponibilidade da autarquia. 

 

IV.3.7. Transportes Municipais 

O Município disponibiliza transportes municipais às associações, para a prossecução 

das suas atividades, de acordo com a disponibilidade da autarquia, e mediante 

solicitação prévia e apresentação de justificação. 

 

IV.3.8. Construção de Infraestruturas Próprias 

Visando a melhoria das atividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos 

para cada caso, o Município apoia, dentro das suas possibilidades, as iniciativas das 

associações, com vista à construção de infraestruturas próprias, desde que haja 

disponibilidade financeira em orçamento municipal. 

 

 

 

 



 

 

22 
Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

V. Princípios Base do Apoio a Outras Associações: 

A par das associações de cariz eminentemente cultural ou desportivo, existe um 

conjunto de outras associações, que pelo trabalho que desenvolvem, de interesse para 

o município, podem merecer o apoio do Município, mediante a atribuição de subsídios 

e apoio logístico. 

 

V.1. Constituem critérios de atribuição de subsídios financeiros às associações com 

outras atividades: 

 

V.1.1. Atividades Formativas 

O Município atribui um valor de apoio para realização de atividades formativas, no 

valor médio de até 1.000,00 euros por atividade, que pode variar segundo as 

caraterísticas específicas da atividade e do interesse para o Município. 

 

V.1.2. Infraestruturas 

O Município atribui um valor de apoio para melhoramento de infraestruturas, até ao 

valor de 2.500,00 euros (em caso de propriedade ou cedência, a título gratuito por 

outra entidade, que não o município) e de até 2.000,00 euros (em caso de aluguer), a 

associações que dispõem de sede em espaço não cedido pela autarquia. 

 

V.1.3. Deslocações Diretamente Relacionadas com as Atividades Culturais 

No sentido de apoiar a atividade a realizar, o Município atribui um apoio para 

deslocações, no valor base de 500,00 euros por viatura, a associações que disponham 

de viaturas próprias. 

Caso a viatura tenha sido adquirida pela associação, com o apoio do Município, deverá 

a mesma apresentar em local visível o logótipo do Município de São Brás de Alportel, 
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com dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

palavra “apoio”. 

 

V.1.4. Organização de Eventos 

O Município atribui valores de apoio para organização de eventos, consoante as suas 

caraterísticas. 

Os eventos apoiados poderão, em face da evolução do contexto pandémico e das 

medidas de prevenção, contenção ou combate à propagação do vírus SARS-CoV-2 

determinadas pelo Governo, pelas Autoridades de Saúde ou pelo Município em vigor 

em cada momento, caso seja possível, ser adiados ou adequados em termos do seu 

formato. 

Qualquer adiamento da data de realização e/ou ao formato do evento, assim como a 

impossibilidade de realização do mesmo, deverá ser comunicado ao Município. 

O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos e 

iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. 

 

V.1.5. Realização de Outras Atividades 

O Município atribui valores de apoio para realização de outras atividades, consoante 

as suas caraterísticas e interesse para o Município. 

 

V.1.6. Cedência de Instalações Municipais 

O Município cede as suas instalações ou aquelas que estiver a gerir às associações, 

desde que sejam respeitadas as normas e consoante a disponibilidade da autarquia e 

dependendo de a atividade ser de interesse para o Municipio. A cedência tem por base 

a assinatura de um Acordo de Cedência. 

V.1.7. Transportes Municipais 
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O Município disponibiliza transportes municipais às associações, para realização de 

provas oficiais e para a prossecução das suas atividades, de acordo com a 

disponibilidade da autarquia, e mediante solicitação prévia e apresentação de 

justificação, e sempre que as atividades revistam carácter de interesse para o Municipio. 

 

V.1.8. Construção de Infraestruturas Próprias 

Visando a melhoria das atividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos 

para cada caso, o Município apoia, as iniciativas das associações, com vista à 

construção de infraestruturas próprias, desde que haja disponibilidade financeira em 

orçamento municipal. 

 

VI. Apoios a Associações Específicas 

Dado o caráter específico e de elevado valor e importância para o Município das 

atividades desenvolvidas por um conjunto de associações, nomeadamente na 

colaboração ao desenvolvimento de atribuições da autarquia, o Município apoia de 

forma específica, mediante a atribuição de apoios financeiros, logísticos e outros, 

mediante celebração de Protocolos de Cooperação, as seguintes associações: 

 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; 

 Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel – Museu do Traje de São 

Brás de Alportel; 

 Associação de Agricultores de São Brás de Alportel; 

 Associação Coração 100 Dono. 
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VI.1. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel 

O Município apoia esta associação, mediante apoio logístico e apoio financeiro, à luz 

de critérios específicos relacionados com a sua atividade, com os seguintes objetivos: 

 Contribuir para a melhoria e modernização das infraestruturas da Associação e 

equipamentos de apoio ao socorro de pessoas e bens; 

 Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população; 

 Contribuir para o importante trabalho de prevenção e combate de incêndios 

florestais. 

 

VI.2. Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel 

Dado o carácter específico e de elevado valor para o Município, constituindo um dos 

mais importantes equipamentos turístico-culturais do concelho, o Município apoia o 

trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel ao 

nível da sua valência Museu do Traje de São Brás de Alportel, mediante apoio logístico 

e apoio financeiro, à luz de critérios específicos de apoio às suas atividades. 

 

VI.3. Associação de Agricultores de São Brás de Alportel 

Esta associação promove atividades que visam o desenvolvimento económico e social 

do concelho, no âmbito do apoio aos munícipes ligados à agricultura, pecuária e 

silvicultura, setor representativo, que importa valorizar atendendo ao cariz rural de 

São Brás de Alportel, dado ter o seu território constituído por 2/3 de serra.  

Neste sentido, o Município apoia a Associação de Agricultores de São Brás de Alportel 

mediante apoio logístico e apoio financeiro, à luz de critérios específicos de apoio às 

suas atividades. 

 

 



 

 

26 
Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022 

VI.4. Associação Coração 100 Dono 

Atendendo à natureza específica da atividade desenvolvida pela associação, 

designadamente de auxílio a animais em condições de risco, recolha de animais 

abandonados para um centro de acolhimento, tratamento, alimentação, cuidados 

médicos e promoção da “adoção” de animais, o Município apoia o trabalho 

desenvolvido pela associação, mediante apoio logístico e apoio financeiro, à luz de 

critérios específicos de apoio às suas atividades. 

 

VII. Apoios a Outras Associações e Subsídios Pontuais 

O Município reserva-se ao direito de apoiar outras associações, de âmbito local ou 

outro, por reconhecer que o trabalho e atividades desenvolvidas se revestem de 

importância para o concelho, por deliberação da Câmara Municipal 

Para efeitos de atribuição de apoios pontuais, não abrangidos por contratos-programa 

de desenvolvimento desportivo ou por protocolo de cooperação, os mesmos deverão 

ser solicitados à Câmara Municipal, descrevendo a natureza do apoio, fundamentando 

os fins a que se destina, referindo eventuais apoios já angariados para o mesmo efeito, 

até ao dia 10 do mês anterior da ocorrência que legitima o pedido de apoio. 

Conforme o interesse para o Município, a Câmara Municipal deliberará sobre a 

atribuição do apoio, que poderá revestir-se de caráter financeiro, logístico e de 

divulgação. 

Para efeitos de atribuição de apoios pontuais especificamente para a aquisição de 

viaturas próprias para uso das associações no âmbito do desenvolvimento das suas 

atividades, os mesmos deverão ser solicitados à Câmara Municipal, acompanhados de 

pelo menos três orçamentos para o tipo de viatura proposta adquirir e referindo 

eventuais apoios já angariados para o mesmo efeito, até ao dia 10 do mês anterior da 

ocorrência que legitima o pedido de apoio. 
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Conforme o interesse para o Município e a disponibilidade orçamental, a Câmara 

Municipal deliberará sobre a atribuição de um apoio para o efeito que poderá ir até 

aos € 5.000,00. 

 

Aprovação pelo Órgão Competente 

O presente Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2022, assim como as Minutas 

de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolo de Cooperação 

a celebrar com as associações, foram aprovados por maioria pela Câmara Municipal, 

na sessão realizada no dia 21 de dezembro de 2021. 


