Homologada a candidatura
“2001 Associações
Fase de Consolidação Nacional

Folha
Informativa
ou Newsletter?
Após alguma reflexão, concluímos que
a nossa informação corrente e
actualizada se designaria Folha
Informativa.
Não temos qualquer preconceito com
os estrangeirismos linguísticos nem
com aqueles que os utilizam.
Mas, porque entendemos que a língua
portuguesa é parte determinante da
nossa cultura, preferimos utilizar o termo
português.
Aqui fica a nota e o desejo de, com
esta nova forma de informar, chegar aos
dirigentes e associativistas em particular
e ao público em geral.
Esta nova Folha Informativa,
procurará de forma resumida, dar a
conhecer as principais questões que
se colocam à Confederação e ao
Movimento Associativo Popular que
representamos e não dispensa a
consulta do “Elo Associativo” ou o
Portal da Confederação (ver no
cabeçalho) ou ainda os contactos por
via telefónica ou pessoais.
Aceitem as minhas saudações
associativas.
Artur Martins
Presidente da Direcção

Com data de 13 de Fevereiro, recebemos a comunicação de homologação da
nossa candidatura, assinada pelo Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior que prevê a comparticipação financeira do Programa Operacional da
Sociedade da Informação (POSC) no valor de 2.197.460,96 Euros.
Resultado deste importante e definitivo passo, que aguardávamos com expectativa,
estamos em condições de ultimar esta fase.
Com o apoio e empenhamento das Estruturas Descentralizadas (Federações
Distritais e Associações Concelhias), Dirigentes das colectividades envolvidas,
monitores e empresas responsáveis pelas comunicações e equipamentos, estamos
certos de recuperar algum atraso registado e, nos meses de Março e Abril, instalar
os 180 Postos Públicos de Internet.
FEDER
UNIÃO EUROPEIA

A Confederação,
Dia Nacional das
propõe-se Agitar Portugal! Colectividades
Os portugueses têm sido avessos a estilos de vida
saudáveis, desde logo no que concerne à prática regular de
actividade física-desportiva, como se pode concluir pelo
elevado número de sedentários (na ordem dos 73% da
população).
Assim, a Confederação Portuguesa das Colectividades de
Cultura, Recreio e Desporto, enquanto representante do
Movimento Associativo Popular, iniciou em 2002, Ano
Internacional da Actividade Física, da Saúde e do Bem-Estar
(instituído pela OMS), os trabalhos para lançar a Campanha
Agita Portugal, pela sua saúde mexa-se.
Trata-se um Projecto Nacional, lançado enquanto Campanha
que promove a actividade física como forma de prevenir
inúmeras doenças, manter e melhorar a saúde, promover o
bem-estar e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
Programa para 2006:
- Criação de 3 Secções de Marcha P’ra Saúde por Distrito
- Comemoração do Dia Mundial da Saúde; (9 de Abril)
- Caminhada do Dia Nacional das Colectividades; (28 de
Maio)
-Adesão às Comemorações do Dia Mundial do Coração
(parceria com a Fundação de Cardiologia).

Congresso do Desporto
Confederação
tem ideias e propostas!
O actual Governo, legitimamente, colocou no seu Programa
a realização do Congresso Nacional do Desporto, ainda no ano
de 2005.
No dia 12 de Dezembro realizou-se a sessão de abertura nas
instalações da EXPONOR, Leça da Palmeira, presidida por Sua
Excelência o Ministro da Presidência e com a presença de
algumas centenas de dirigentes associativos, autarcas e outros
convidados.
A CPCCRD manifestou, por ofício, junto do Sr. Secretário de
Estado reservas quanto à forma como estava a ser organizado
o Congresso, desde logo o calendário bastante apertado e a
própria fórmula. Mas afirmávamos também a nossa
disponibilidade para, de forma positiva, intervirmos no mesmo.
No âmbito do Congresso, apresentámos um dossier com o
nosso pensamento sobre todos os temas em apreço e a partir
da realidade existente fizemos várias propostas de que
destacamos as insertas no ponto 8. Linhas Orientadoras para
o Desporto de Recreação / Lazer, com vista a um Programa
Nacional de Desporto Para Todos.
Dada a nossa preocupação com a falta de apoio às
colectividades e clubes que vão desenvolvendo o Desporto em
Portugal, apresentaremos as nossas ideias e propostas na
sessão nacional do Congresso nos dias 17 e 18 de Fevereiro.

Últimas Notícias:
Lei das Rendas foi promulgada pelo Presidente da
República. A partir de agora, como prevíamos, irão surgir os
problemas em torno da aplicação desta lei.
O transporte colectivo de crianças e jovens, sofreu
alterações legislativas, o que vem colocar novas dificuldades
às colectividades.
O Gabinete Jurídico da Confederação está disponível
para apoiar as colectividades que venham a necessitar dos
seus serviços.

A bela e desenvolvida cidade de Castelo Branco, vai receber
as comemorações nacionais do Dia Nacional das
Colectividades e o 82º Aniversário da Confederação
Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto
que se realizarão nos dias 27 e 28 de Maio e que, este ano
são dedicadas ao tema “As novas tecnologias ao serviço
do Movimento Associativo”.
Como é sabido, este dia (31 de Maio) está expresso em lei
em que o Movimento Associativo Popular é reconhecido como
Parceiro Social.
Programa (provisório)
Sábado – 27 de Maio
- Fórum Digital – “O Movimento Associativo de hoje e para
o futuro”
- Contactos virtuais internacionais - “Conhecer o
Movimento Associativo mundial e projectos para o futuro”
- Eleição da melhor Página/Sitio do Projecto 2001
Associações
- Sessão Solene do 82º Aniversário da Confederação,
onde serão anunciados os vencedores do “Prémio Anual – O
Associativismo na Informação Autárquica”, entrega de
Galardões Estatutários e intervenções institucionais.
- Noite artístico – cultural associativa
Domingo – 28 de Maio
- Passeio pedestre, Agita Portugal, pela sua saúde mexa-se
- Mostra de Jogos Tradicionais
- Debate sobre “A rede Associativa e o Choque Tecnológico”
“O Associativismo na Informação Autárquica”, é o
título do Prémio Anual com que a CPCCRD distingue as
autarquias que melhor reflectem nas suas publicações o
trabalho e as parcerias com o Movimento Associativo
Popular. As colectividades podem – de acordo com o
regulamento – candidatar as suas autarquias até ao dia
31 de Março.
Ficha Técnica
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