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DESPACHO Nº 18/2020/CM 

 

Alargamento do prazo para apresentação de candidaturas ao apoio ao associativismo 

Considerando que:  

 

- Em reunião de Câmara de 17.02.202, sob a proposta n.º 45/2020/CM foi aprovada a 

abertura das candidaturas ao apoio ao associativismo no concelho de Faro, no âmbito do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Faro, aprovado por 

deliberação da Assembleia Municipal de 17.12.2018 e publicado em no Diário da 

República em 19.02.2019; 

 
- O prazo estabelecido para apresentação das referidas candidaturas foi de 18 de 

fevereiro a 31 de março de 2020; 

 
- As atuais circunstâncias determinadas pelo combate à pandemia do Covid 19, levaram 

à aprovação pelos diversos órgãos de soberania, de medidas restritivas que impõem o 

isolamento social; 

 
- Essas medidas impedem em muitos casos a realização das assembleias necessárias à 

aprovação de documentos essenciais para a presentação da candidatura; 

 
- Já foram manifestadas por algumas associações as dificuldade em conseguir a 

apresentação das suas candidaturas dentro do prazo estabelecido; 

 
- Mais do que nunca, neste momento difícil, se revela da maior importância o apoio ao 

associativismo nas suas diversas dimensões, garantindo que nenhuma associação é 

excluída deste processo; 

 

No uso das competências delegadas pela Câmara Municipal de Faro, previstas no n.º 3 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino:  

 

1. O alargamento do prazo para apresentação das candidaturas para apoio ao 

associativismo por mais 30 dias, até ao dia 30 de abril de 2020. 
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2. Submeter o presente despacho a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal. 

 

Faro, 23 de março de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 

 

Rogério Bacalhau Coelho 
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