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Conselho Nacional

Liderança Associativa

No passado dia 10 de Dezembro, reuniu em
Lisboa - FIL
o Conselho Nacional da
Confederação onde
foi aprovado por
unanimidade o Plano de Actividades e
Orçamento para 2012. Foram ainda aprovadas
por unanimidade duas Resoluções Associativas

Estudo do ISPA sobre Liderança Associativa
distinguido a nível nacional pela Confederação
Portuguesa do Voluntariado, tendo o Prémio
sido recebido por Artur Martins em nome
da Confederação.

http://www.confederacaodascolectividades.com/noticias_detalhe.asp?id=955

Paco Bandeira
é Provedor do Associativismo
Na Natalis – Lisboa, o cantor e compositor foi
distinguido e apresentado ao Conselho Nacional da
Confederação como o 1º Provedor do Associativismo.
Paco Bandeira, emocionado, cantou em coro com
os presentes a “Chula da Livração”, tema que
passa a ser usado como símbolo nacional do
associativismo popular e que o autor dispensa
do pagamento de direitos de autor.

Fado já é Património Imaterial da Humanidade
tendo as colectividades desde sempre e a Confederação
dado o seu contributo para esta distinção.

•

Temos más e MÁS noticias,
qual é que querem primeiro?
A 5 de Junho passado, os portugueses foram às urnas para
escolher os deputados da Assembleia da República. Dessa
eleição, resultou uma nova composição e um novo governo.
Os compromissos assumidos anteriormente com instâncias
internacionais (Troika), por parte do PS/PSD/PP, serviram
de mote para justificar um conjunto de políticas que dia a dia
se mostram cada vez mais gravosas para o país e que
constituem uma violência sem precedentes.
O país não está a ser mobilizado para ultrapassar as
dificuldades, mas antes a ser obrigado compulsivamente a
aceitar vergar-se perante desígnios que não são os seus.
Estamos a viver uma ditadura de veludo com contornos
económicos e financeiros que aumenta as desigualdades e
injustiças e põe em causa a coesão social.
A situação do Movimento Associativo tende a agravar-se
uma vez que os Dirigentes Associativos Voluntários e
Benévolos vêm agravadas as suas condições de vida e
trabalho (aumento dos bens essenciais, precariedade,
desemprego, baixos salários, deslocalização dos locais de
trabalho, desregulação dos horários de trabalho e aumento
da carga horária, recusa do subsidio de desemprego,
exigência de registo criminal).
As Colectividades são confrontadas com acções inspectivas,
acções de despejo, aumento de rendas ou de IMI, aumentos
da electricidade e gás, licenças e taxas mais caras, dividas
das autarquias, eventual privatização da água pública e
fusão ou desaparecimento de freguesias.
Infelizmente, não há uma única boa notícia para dar.
Esta situação assenta num conjunto de mentiras, falsidades,
factos consumados e “inevitabilidades” que pretendem que
aceitemos estas medidas sem as questionar. Não podemos
ficar calados nem aceitarmos que seja posto em causa o
presente e o futuro do nosso movimento e do nosso país.
Pela via dos contactos institucionais que temos vindo a fazer
com a Assembleia da República e com o Governo, mas
também com a mobilização para iniciativas públicas, temos
que mostrar que existem outros caminhos e nós, Movimento
Associativo Popular, solidário, voluntário e benévolo, somos
bem a prova disso.
Não aceitamos ditaduras, sejam elas políticas ou
financeiras. Não desistiremos de propor alternativas e de
lutar por elas. Não perdemos a confiança em nós próprios.
Exigimos Democracia!
Exigimos respeito pelo Movimento Associativo!
Augusto Flor, Dr.
Presidente da CPCCRD

Audiências
com o Governo
Confederação reuniu com os Secretários de Estado do
Desporto e Juventude – Dr. Alexandre Mestre que se
comprometeu a ter em conta as questões colocadas e com o
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
– Dr. Luís Marques Guedes que indicou uma Assessora como
elemento de ligação regular com a Confederação. O Secretário
de Estado da Segurança Social – Dr. Marco António Costa
agendou reunião para dia 29 de Dezembro de 2011.

Audiências na
Assembleia da República
Desde que foi eleita a nova Assembleia da República, a
Confederação reuniu com todos os Grupos Parlamentares tendo
estes, de forma diferenciada, reconhecido a importância do
Movimento Associativo e mostrado disponibilidade para legislar
de acordo com as nossas necessidades.

Defender as Freguesias
defender o Associativismo
Francisco Jesus, Presidente da Junta
de Freguesia do Castelo – Sesimbra e
do Conselho Directivo da ANAFRE,
deixou claras as razões pelas quais o
Movimento Associativo e a ANAFRE
devem estar juntas e lutar contra a
“reforma cega e economicista “ das
freguesias pelo actual Governo.
O Conselho Nacional apoia a
ANAFRE e aprovou uma Resolução
Associativa nesse sentido.
http://www.confederacaodascolectividades.com/noticias_detalhe.asp?id=956

Jogos Tradicionais
A 18 de Setembro, no Palácio de Cristal – Porto, realizouse a 4ª edição dos “Jogos Tradicionais – a nós o que é
nosso”. Esta iniciativa de âmbito nacional, contou com a
presença do Secretário de Estado do Desporto e
Juventude que saudou a iniciativa. Estiveram em
competição mais de 400 participantes na Malha, Sueca e
Xadrez. Foram ainda feitas demonstrações de diversos
jogos tradicionais.

Agita Portugal
O projecto conhecido por “Caminhadas” continua a ganhar
adeptos e a alargar-se a todo o território nacional. Este ano, a
Caminhada de Lisboa, contou com cerca de 100 participantes
e traduziu-se numa grande jornada de convívio, de actividade
física e cultura.

Formação
e Qualificação
Sendo uma das áreas estratégicas da Confederação,
prosseguiram este ano por todo o país as acções de
formação em colaboração com as autarquias, estruturas
descentralizadas e no âmbito do POPH/Q3. Cada sessão
constitui uma importante troca de experiências e de
qualificação no âmbito de uma parceria com várias
instituições

Distinção da AR
Numa Sessão Solene realizada por iniciativa da Presidente
da Assembleia da República que teve por objectivo valorizar
os Voluntários no Ano Europeu do Voluntariado, foi dada a
palavra à Confederação e no final da iniciativa, atribuído o
“Diploma de Mérito Cívico pelo exercício activo de uma
partilha de responsabilidade pelo mundo”.

ASAE
Manual de Boas Práticas

Distinção CDP

Após quatro plenários descentralizados
(Lisboa, Figueira da Foz, Porto e Beja)
que reuniu mais de 700 Dirigentes
Associativos, a Confederação em
colaboração com a ASAE, criou o
Manual de Boas Práticas que está
disponível para todas as filiadas e que
inclui toda a informação necessária e
os dísticos de afixação obrigatória.

Na sua Gala Anual realizada no Casino
Estoril, a Confederação do Desporto de
Portugal distinguiu a nossa Confederação e o
Associativismo Desportivo com o Grau de
Mérito Desportivo 2011. Faz-se assim justiça a
todas
as
colectividades
onde
foram
descobertos aqueles que são hoje os nomes
maiores do desporto nacional.

Dia Nacional das
Colectividades 2011

Federação Distrital
de Aveiro

Durante dois dias, Estarreja foi Capital do Associativismo,
tendo-se realizado um Plenário de Colectividades do
Distrito de Aveiro que decidiu constituir a Federação
Distrital, uma Noite de Fados, Um Fórum sobre
associativismo e novas tecnologias e a Sessão Solene
do 87º Aniversário da Confederação.

Em Estarreja, com a colaboração da Câmara Municipal,
da Associação Empresarial da Região e da Associação
Concelhia de Estarreja, realizou-se o Plenário de
Colectividades que após debate e troca de opiniões,
decidiu constituir a Federação Distrital, aprovou a
proposta de Estatuto, tendo entretanto realizado a sua
escritura Pública. Mais um passo na estruturação
nacional.

Federação Distrital
de Beja

Eleições da Federação Distrital de Beja após algum
tempo de ter sido constituída e se encontrar em fase de
instalação, foi eleita a Federação das Colectividades do
Distrito de Beja que agora está em melhores condições
de apoiar as colectividades do distrito.

Eleições Federação
do Distrito de Setúbal

Com larga representação no Distrito de Setúbal, foi eleita
a Federação Distrital, tendo desde logo assumido um
conjunto de iniciativas que vão renovar e valorizar o
associativismo popular no distrito. Dia 28 de Janeiro vai
realizar a Sessão Solene do seu 9º aniversário em
Azeitão.

Colectividades Elo
Enquanto estruturas provisórias e representativas da Confederação onde não existam Associações
Concelhias, as Colectividades Elo, continuam a ter um papel fundamental.
Este ano, aceitaram ser Colectividades Elo as seguintes: Associação Recreativa e Cultural de
Fermentões; Associação Cultural Bunheirense; Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai; Sociedade
Recreativa de Cabeça Veada; Rancho Folclórico de Macieira da Lixa.

Protocolo SPA
Partindo de um Convénio de 1957 que estabelecia o
desconto de 50% das taxas dos direitos de autor para as
filiadas na Confederação, está o mesmo a ser revisto e
transformado em Protocolo, sendo adaptado às novas
realidades quer associativas quer dos autores representados
pela Sociedade Portuguesa de Autores. No início do ano
teremos novidades.

TV/Web Associativa

No sentido de dar visibilidade e valorizar o papel do
Movimento Associativo Popular, a Confederação está a
colaborar com várias entidades especializadas nas áreas
das TVs por cabo e digital mas também por Web. O
primeiro trimestre de 2012 será o período destinado á
experiência de colocação de conteúdos pelo que se apela
para que nos façam chegar as agendas das iniciativas,
noticias, reportagens, entrevistas em formato digital com
som e imagem.

Gabinete de Contabilidade
No seguimento de muitas solicitações de colectividades
que precisam de apoio nesta área, decidiu a
Confederação instituir um Gabinete de Contabilidade,
com TOC próprio, onde podem ser feitas as
contabilidades das filiadas mediante um pagamento
contratualizado. Para mais informações, contactar os
serviços da Confederação.

Quotização 2012

O pagamento da Quotização é um dever estatutário e a
forma mais segura de sustentabilidade financeira do
Associativismo. As quotas de 2012 estão já a pagamento e
a sua liquidação confere um conjunto de direitos e serviços
que podem ser solicitados à Confederação ou às
estruturas descentralizadas.

Associativismo na NATALIS-LISBOA
A Confederação, através do seu Presidente, esteve representada na
Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu do
Voluntariado. Nesse âmbito, fomos convidados a estar
representados na NATALIS – Feira do Natal de Lisboa onde se
encontram as principais entidades promotoras de Voluntariado.
Foi uma importante experiência uma vez que estivemos presentes
com um stand e com vários momentos de animação associativa.

GALERIA DE FOTOS – 2011
Iniciativas das Estruturas

GALERIA DE FOTOS – 2011
Iniciativas da Confederação

GALERIA DE FOTOS – 2011
Iniciativas da Confederação
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