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Exmo. Dirigente Associativo 
 
Sua referência:  
  

Sua comunicação:  

 
Oficio nº:  
Nossa referência:  
 

 
 

 
ASSUNTO: Alargamento prazo apoio ao Associativismo 2020 
 

 

Caros elementos do movimento associativo de Faro,  

 

Vivemos tempos de emergência que exigem de nós uma grande 

capacidade de sentido comunitário. A pandemia que tem hoje em dia 

o seu centro na Europa, tem vindo a contagiar cada dia mais 

Portugueses e, infelizmente, a nossa região e o nosso concelho não 

são exceção.  

É um tempo que necessita de todos. É um tempo em que o 

recolhimento é a melhor arma para esta guerra silenciosa que, 

apesar de não reconhecer idades, ataca os mais vulneráveis de forma 

mais violenta.  

Por tudo isto me dirijo a vós para pedir o vosso apoio. Muitos de vós 

lideram organizações e são pessoas ouvidas por muitas outras. O 

apelo que todos devemos fazer para que se repitam as 

recomendações das entidades competentes é fundamental. Ficar no 

recolhimento do nosso lar deve ser uma prioridade para aqueles que 

tenham a possibilidade de o fazer. Quero, pois, exortar-vos a que 
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junto das vossas comunidades possam ajudar a passar esta 

mensagem importante e fundamental para conter esta pandemia.  

Uma das muitas faces desta pandemia é a quebra, praticamente 

total, das atividades culturais e desportivas organizadas. Clubes 

desportivos e associações culturais e recreativas pararam todas as 

suas atividades e anularam ou adiaram um conjunto de iniciativas 

previstas. Tal paragem brusca traz um conjunto imediato de 

constrangimentos à vida de milhares de pessoas. Por um lado 

porque o setor associativo dá trabalho a muitas pessoas e, por outro, 

porque a inexistência de atividades vai desequilibrar 

financeiramente muitas das organizações.  

Neste aspeto importa dar uma palavra particular para o movimento 

associativo solidário. Muitas destas organizações são fundamentais 

na nossa vida comunitária porque são o veículo que garante o apoio 

social a muitas famílias. Se hoje em dia isso é uma realidade, quero 

crer que num futuro breve o seu papel será ainda mais importante.  

Por todas estas razões, e porque sabemos que hoje a prioridade é 

salvaguardar as famílias e a comunidade, entendi emitir um 

despacho que irei apresentar na próxima reunião de Câmara 

Municipal para ratificação, onde dilatamos por um mês a entrega 

das candidaturas ao apoio ao associativismo. A nova data para a 

entrega das candidaturas é agora o dia 30 de Abril.  
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Não obstante esta decisão, sabemos, igualmente, que algumas 

associações necessitam que sejam acelerados os processos de 

atribuição de apoios. Deste modo procuraremos avaliar as 

candidaturas que nos forem chegando de forma a acelerar os 

processos que, nesta fase da nossa vida comunitária, carecem de 

financiamento urgente no contexto do momento excecional que 

vivemos.  

Quero ainda dar-vos conta de que estamos a realizar uma reflexão 

interna sobre este e outros apoios que a autarquia, cumprindo o seu 

dever, atribui. Para além da grave crise de saúde pública que 

vivemos temos de começar a pensar não só no futuro a médio prazo 

mas também no curto prazo. Sabemos que muitos dos profissionais 

do setor cultural e criativo, do setor desportivo e em certa medida 

também do setor social, vivem precariamente e dependentes de um 

conjunto de incentivos públicos à produção cultural, à atividade 

desportiva e a um conjunto de iniciativas sociais fundamentais para 

a manutenção do nosso tecido social. Procuraremos, no seguimento 

dessa breve reflexão que estamos a realizar, criar os mecanismos 

que estiverem ao nosso alcance para dar a melhor resposta possível 

aos dias que vivemos.  

É fundamental mantermos activa e funcional a nossa vida 

comunitária; neste desafio diário, o movimento associativo assume 

especial relevância. Como vos disse inicialmente, estamos muito 
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focados na gestão local diária desta pandemia, mas quero dar-vos  

uma palavra de alento, de solidariedade e de profunda esperança, 

porque todos seremos convocados para rapidamente nos 

recompormos desta inesperada e grave crise.  

Na esperança de que estas minhas palavras vos encontrem bem e 

seguros,  

Recebam um abraço de confiança do, 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

Rogério Bacalhau Coelho 
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