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REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
da FREGUESIA de AIRÃES

 
 Capítulo I 

Generalidades 
 

Artigo 1º 
Definição 

O Regulamento de Apoio ao Associativismo define os Programas, Tipos e Critérios de apoio a prestar às
Associações que desenvolvam atividades de cariz cultural, social, desportivo e recreativo na Freguesia de
Airães. 

 
 Artigo 2º 

Âmbito 
1.  Consideram-se  beneficiárias  dos  Apoios  previstos  no  presente  Regulamento  as  Associações  com
personalidade  jurídica  para  o  efeito  sediadas  na  Freguesia  de  Airães  ou  que  desenvolvam uma ação
especialmente focalizada nesta Freguesia. 
2. Fazem parte integrante do Movimento Associativo, os Clubes/Coletividades, Associações de Estudantes,
Agrupamentos de Escuteiros, Associações Cívicas, o Agrupamento de Escolas de Airães ou outras de igual
natureza,  que organizem e/ou participem em atividades culturais,  sociais,  desportivas e recreativas,  de
carácter regular ou pontual. 

 
 CAPÍTULO II 

 Programas e Tipos de Apoio 
 

Artigo 3º 
 Programa de Desenvolvimento Cultural , Social, Desportivo e Recreativo  

1.  O  Programa  de  Desenvolvimento  Cultural,  Social,  Desportivo  e  Recreativo  tem  como  finalidade  a
atribuição de apoios financeiros e logísticos às atividades regulares a realizar durante uma época. 
2. A candidatura a este Programa deverá enquadrar-se nos seguintes tipos de apoio: 
a) Apoio financeiro à manutenção e desenvolvimento das Atividades; 
b) Apoio na divulgação/informação das Atividades; 
c) Apoio à Formação dos Agentes Associativos (Técnicos, Dirigentes, e outros); 
d) Cedência de transportes para a realização de atividades; 
e) Cedência de Instalações e outros. 

 
 Artigo 4º 

 Programa de Infra-Estruturação Cultural ou Recreativa 
1.  O  Programa  de  Infra-Estruturação  Cultural  ou  Recreativa  destina-se  a  apoiar  os  Clubes  na
implementação e valorização dos seus espaços sociais. 
2. A candidatura ao Programa referido deverá especificar o tipo de apoio pretendido: 
a) Apoio financeiro a obras de beneficiação e melhoramentos em Instalações Sociais; 
b) Apoio financeiro à construção de novas Instalações Culturais ou Recreativas.

 
Artigo 5º 

Programa de Apoio à Modernização e Autonomia Associativa  
1.  O Programa de  Apoio  à  Modernização  e Autonomia  Associativa  destina-se  a  apoiar  a  inovação de
serviços específicos e a aquisição de equipamentos próprios para a melhoria das ofertas à comunidade. 
2. A candidatura ao Programa referido deverá enquadrar-se nos seguintes apoios previstos: 
a) Aquisição de equipamento informático, audiovisual ou multimédia 
b) Aquisição de viatura para transporte de pessoas 
c) Aquisição de mobiliário e equipamento de secretaria 
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d) Outros 

Artigo 6º 
 Programa de Realização de Eventos Pontuais 

1. O Programa de Realização de Eventos Pontuais tem como finalidade o apoio financeiro e/ou logístico à
produção de Iniciativas Pontuais, organizados por entidades sediadas ou não na Freguesia. 
2. A candidatura ao Programa referido deverá enquadrar-se nos seguintes tipos de apoio: 
a) Intercâmbios Culturais ou Recreativos;
b) Participação em exibições ou exposições Nacionais ou Internacionais; 
c) Exibição/Espetáculos Cultural ou Recreativamente relevantes; 
d) Férias Culturais ou Recreativas;
e) Projetos Especiais.

 
Capítulo III 

Processo de Candidatura 
 

Artigo 7º 
Critérios de Apreciação  

1. A determinação do montante e tipo de apoio a conceder a cada entidade associativa, está dependente da 
conjugação de critérios específicos de acordo com o(s) Programa(s) a apoiar. 
2. De uma forma geral deve atender-se aos seguintes critérios de apreciação: 
a) Nº total de participantes envolvidos; 
b) Nº de modalidades/atividades; 
c) Nº de participantes em cada modalidade/atividade; 
d) Âmbito do evento (Local, Distrital, Regional, Nacional ou Internacional);
e) Regime de prática (Regular ou Pontual);
f) Singularidade no contexto cultural ou recreativo local; 
g) Localização da entidade (meio rural ou urbano); 
h) Capacidade de auto-financiamento; 
i) Historial Associativo, Cultural, Social, Desportivo e Recreativo; 
j) Atividades desenvolvidas com Deficientes e Idosos; 
k) Número de participantes jovens (com menos de 14 anos de idade);

Artigo 8º 
Candidatura 

1. É obrigatória a apresentação de candidatura aos diversos programas de apoio ao Associativismo. 
2. As candidaturas deverão ser formalizadas através do preenchimento de formulários próprios, a solicitar à
Junta de Freguesia, os quais se farão acompanhar duma Caracterização da Instituição/Coletividade. 
3. As Coletividades/Associações deverão fazer acompanhar os Formulários referidos no ponto 2, do último
Relatório  e  Contas,  e  comprovativos  de  situações  regularizadas  junto  da  Autoridade  Tributária  e  da
Segurança Social.

Artigo 9º 
Condições de Exclusão 

Constituem condições de exclusão aos apoios referidos neste Regulamento: 
a) A não apresentação dos requisitos exigidos nos pontos 2 e 3 do Artigo 8. 
b)  A  inexistência  de  qualquer  capacidade  de  auto-financiamento,  exceto  em  casos  de  que  sejam
consideradas, pela Junta de Freguesia, como de manifesta utilidade pública. 
 

Capítulo IV 
Comparticipações Financeiras 

 
Artigo 10º 

Apoios Financeiros 
1.  O  apoio  financeiro  atribuído  às  diversas  candidaturas  apresentadas  fica  condicionada  à  dotação
orçamental inscrita para o efeito no Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Freguesia para o ano a
que diz respeito a candidatura.
2. A atribuição dos apoios financeiros, far-se-á, sempre que possível, durante o 1º semestre do ano a que
reporta, salvo imponderáveis orçamentais que justifiquem uma atribuição faseada. 
3. Os apoios financeiros concedidos no âmbito do Programa referido no Artigo 6º, serão atribuídos em duas
tranches de 50%, uma antes da realização do evento, a restante após o seu término e condicionada à
apresentação de relatório final no prazo de 20 dias subsequentes à conclusão da atividade. 
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Artigo 11º 
Acompanhamento e Omissões 

 
1. Compete à Junta de Freguesia de Airães efetuar o acompanhamento e avaliação dos apoios concedidos. 
2. Todas as dúvidas e casos omissos no presente Regulamento serão matéria de decisão da Junta de
Freguesia de Airães. 

Art.º 12º
Entrada em Vigor

O  presente  Regulamento  entrará  em  vigor  no  dia  seguinte  ao  da  sua  aprovação  na  Assembleia  de
Freguesia.

O Órgão Executivo O Órgão Deliberativo

Airães, 22 de novembro de 2017 Airães, 30 de dezembro de 2017
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