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PROPOSTA 

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - ATRIBUIÇÃO DE SUBS ÍDIOS 

 

Considerando o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, em vigor, o qual 

define as regras de atribuição de subsídios e outros apoios às associações locais.  

 

Considerando que o Município de Bombarral, consciente de que as associações são a 

expressão do dinamismo e interesse das populações que entusiasticamente se 

dedicam e disponibilizam em prol da causa pública.  

 

Considerando o papel estratégico das estruturas associativas como elementos de 

desenvolvimento local, da relevância da sua atividade como espaços de dinamização 

de uma cidadania ativa e efetiva.  

 

Considerando que se reconhece no associativismo um fator determinante na 

promoção do desenvolvimento cultural, recreativo, desportivo, social e económico do 

concelho.  

 

Propõe-se:  

 

1. Contemplar com a atribuição de subsídio as associações que se enquadrem no 

âmbito e objeto do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e que 

preencham os seguintes requisitos:  

a) Estejam legalmente constituídas e organizadas;  

b) Estejam registadas no Serviço Municipal competente pela área do Associativismo, 

nos termos do artigo 4º do referido regulamento;  

c) Possuam sede social ou delegação/filial no Concelho de Bombarral e desenvolvam 

as suas atividades no Concelho ou beneficiem os respetivos munícipes;  

c) Tenham os seus órgãos sociais regularmente eleitos;  

d) Tenham a situação fiscal e perante a Segurança Social devidamente regularizada; 

e) Mantenham atividade regular e/ou pontual no ano em que os subsídios são 

processados, em cada uma das áreas a que se candidatam;  

f) Tenham entregue o plano anual de atividades e o relatório de contas relativo ao 

exercício do ano anterior.  
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2. Não contemplar as entidades associativas que, no corrente ano, já tenham sido ou 

venham a ser beneficiárias de apoio municipal de natureza financeira, 

consubstanciado em transferência de verbas, decorrente, designadamente, de 

protocolo ou outro instrumento contratual específico.  

 

3. Concretizar os apoios nas seguintes áreas/modalidades, considerando que em 

2018 o financiamento a distribuir pelas Associações em despesas correntes, conforme 

aprovado no Orçamento Municipal tem o valor previsto de 40.000,00 € (quarenta mil 

euros):  

a) Programa de apoio ao desenvolvimento associativo.  

 

4. Aprovar os seguintes parâmetros de avaliação específicos e a respetiva 

ponderação para efeitos do art. 11.º do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo:  

CF = P*45% + AD*15% + S*5% + AR*20% + I*15% 

Classificação Final (CF) = Participação (P*55%) + Adequabilidade (Ad*10%) + 

Sustentabilidade (S*5%) + Articulação (Ar*15%) + Inovação (I*15%)   

 

Em que:  

P = AP*40% + F*20% + A*20% + D*20% 

Participação (P) = Nº de associados e/ou praticantes envolvidos (AP*40%) + 

Frequência de ações desenvolvidas (F*20%) + e Nº de ações desenvolvidas (A*20%) 

+ Diversidade de ações/projetos/modalidades (D*20%)   

 

Parâmetros de avaliação do factor Participação (P) :  

      AP:Nº de associados e/ou praticantes envolvidos > 350 = 100%;  

Nº de associados e/ou praticantes envolvidos ≤ 350 = 50%;  

      F: Frequência de ações desenvolvidas - semanal ou mais frequente = 100%; 

Frequência de ações desenvolvidas - menos frequente do que semanal = 50%;  

      A: Nº de ações desenvolvidas > 10 =100%;  

Nº de ações desenvolvidas ≤10 = 50%;  

      D: Diversidade de ações/projetos/modalidades > 10=100%;  

Diversidade de ações/projetos/modalidades ≤ 10 =50%.  
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Em que:  

 AD = RAC*50%+ RC*50%  

Adequabilidade  (AD) = Relevância da atividade para comunidade (RAC) + 

Relevância da atividade para a projeção do concelho (RC)   

A pontuação das atividades relevantes terá a seguinte graduação: até 2 

atividades=25%; >2 até 5 atividades =50%; >5 atividades =100%  

 

Em que:  

 S = DF*50%+ AF*50%  

Sustentabilidade  (S) = Demonstração de Equilíbrio Financeiro do exercício anterior 

(DF) + Análise Financeira do Plano de atividades e orçamento propostos (AF)   

Com resultados positivos 100%; sem resultados positivos 50%;  

Com orçamento equilibrado 100%; com orçamento não equilibrado 50%.  

 

Em que:  

 AR =PA*50% + PM*50%  

Articulação  (A) = Nº de parcerias realizadas com Associações ou Agentes Locais 

(PA) + Nº de parcerias realizadas com Município (PM)   

Até 2 parcerias 25%; até 3 parcerias  50%; mais de 3 parcerias 100%.  

 

Em que:  

 I= AI*60%+ AF*40%  

Inovação (I) = Número de atividade inovadoras (AI*60%) + Número de Ações 

direcionadas à Formação (AF*40%)   

Até 2 atividades inovadoras 25%; até 3 atividades inovadoras 50%; mais de 3 

atividades inovadoras 100%  

Até 2 ações direcionadas à formação 25%; até 3 ações direcionadas à formação 75%; 

mais de 3 ações direcionadas à formação 100%  

 

 

Escalões para atribuição dos Subsídios:  

1º Escalão:  CF  = > 90% ≤ 100%;  

Subsídio no valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros)  
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2º Escalão:  CF  = > 80% ≤ 90%;  

Subsídio no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros)  

3º Escalão:  CF = > 60% ≤ 80%;  

Subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros)  

4º Escalão: CF = > 50% ≤  60%;  

Subsídio no valor de 1000,00€ (mil euros)  

5º Escalão:  CF = ≤ 50%;  

Subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros)  

 

5. Aprovar que o prazo para apresentação de candidaturas decorra até 30 de Maio de 

2018. 

 

 

Bombarral, 03 de maio de 2018. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Dr. Ricardo Fernandes 

 

 

 
 
 


