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Guia Contra Incêndio nos Edifícios Associativos
- conhecer, divulgar, prevenir!
Prometemos e cumprimos
Exº(ª) Senhor (a)
Director(a)
A Confederação tem pautado a sua actuação na informação e sensibilização para a prevenção de comportamentos de forma a evitar situações penalizadoras para as colectividades filiadas e seus dirigentes.
As áreas a que temos dado especial atenção são a legislação, fiscalidade, direitos de autor, actividades
económicas e segurança. Cabe a cada dirigente tomar conhecimento, divulgar e promover as boas práticas de acordo com as recomendações ou documentos enquadradores. A informação disponibilizada e actualizada com regularidade é uma mais-valia para os Dirigentes Associativos que assumem responsabilidades.
Sabemos que ainda existem milhares de associações e dezenas de milhares de dirigentes associativos
que, por não estarem filiadas na nossa Confederação, não tem informação o que os coloca em risco de
incumprimento que pode levar a contra ordenações e coimas. A solução passa pela filiação na Confederação.
A Comunicação Social de forma mais ou menos generalizada deu a notícia do incêndio que deflagrou na
noite de 13 de Janeiro na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha em Tondela. A Confederação, emitiu uma Nota Associativa onde, entre outros aspectos, anunciou uma iniciativa
a propósito das medidas de segurança em edifícios associativos.
O Guia que agora enviamos, teve a colaboração técnica da ANPC – Autoridade Nacional de Protecção
Civil e destina-se a apoiar tecnicamente os Dirigentes Associativos das filiadas da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Esperamos que esta iniciativa tenha a mesma divulgação que teve o infeliz acontecimento de 13 de Janeiro. Estamos certos que o vosso órgão dará o seu contributo para que o associativismo continue a ser
o espaço seguro, de bem-estar e de cultura, recreio e desporto que sempre foi.
Com os melhores cumprimentos.
Lisboa, 23 Fevereiro 2018
A Direcção da CPCCRD
Nota: Agradecemos que acusem a recepção e o interesse desta informação.

