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Ano Novo
Responsabilidade, confiança e acção!
Entramos o ano de 2022 com convicção, responsabilidade e confiança, desenvolvendo a nossa acção
de acordo com as necessidades e objectivos do nosso movimento. Esperam-nos grandes desafios,
mas havemos de superá-los!
Recomendações sobre a COVID no MAP
As noticias que nos chegam todos os dias lembram-nos que a pandemia ainda não está debelada. As
variantes que vão surgindo e podem ainda surgir, vão continuando a condicionar a nossa vida individual e colectiva. As recomendações já experimentadas com êxito nas fases anteriores (2020) devem
manter-se e ajustar-se à nova realidade/normalidade.
As actividades associativas poderão estar condicionadas em todo ou em parte pela pandemia. Em
qualquer dos casos devemos defender o direito à saude, à cultura, ao recreio e ao desporto uma vez
que as nossas actividades são essenciais para a saúde mental das populações.
Nos casos em que as actividades tiverem que ser suspensas por decisão das entidades oficiais
(políticas e de saúde), deverão as autarquias e o governo, compensar as Colectividades na proporção directa dos impactos causados. As Colectividades deverão apresentar às autarquias locais as
suas propostas. A Confederação apresenta as propostas ao Governo porque entendemos que as Colectividades têm os mesmos direitos que outros sectores, particularmente da Economia Social.
Eleições para a Assembleia da República
As eleições para a Assembleia da República a 30 de Janeiro terão como único objectivo, eleger 230
Deputados(as) que, entre muitas outras coisas, terão a responsabilidade de discutir e decidir sobre as
propostas que apresentámos a 31 Maio de 2017 sobre legislação associativa e de aprovar os Orçamentos de Estado em cada ano onde deverão estar incluídas as medidas e valores para o associativismo de cultura, recreio e desporto que temos apresentado.
Porque entendemos que os Partidos não são todos iguais, lembramos que há a possibilidade de muitas escolhas e muitas variáveis que podem constituir soluções para uma verdadeira política patriótica,
de justiça social, inclusão preventiva e respeito por todos.
Recomendamos que as Colectividades estejam abertas aos partidos políticos que as contactarem no
sentido de fazer campanha eleitoral e lembrem aos candidatos(as) as propostas que a Confederação
apresentou ao longo dos anos. Recomendamos igualmente que se empenhem na mobilização para o
voto de forma a combater a abstenção que põe em causa o regime democrático e a participação cívica que tanto custou a conquistar.
Agenda para 2022 – Datas a reservar!
O ano 2022 será fértil em actividades associativas das quais destacamos:
- Congressos Nacionais da Confederação de 26 Março (revisão estatutária) e 16 Julho (eleitoral).
- Dia Nacional das Colectividades (31 Maio) com iniciativas entre de 17 a 31 Maio.
Nota: Se está a r eceber esta Nota Associativa é por que é associada/filiada na CPCCRD – Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Informe-se e confira a sua situação junto dos serviços da CPCCRD (Gabinete Sul) por e-mail
gpa.sul@cpccrd.pt, Telemóvel - 910422102 ou presencialmente por agendamento.
Contamos convosco!
Disponham!
3 Janeiro 2022

1

A Direcção

