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INTRODUÇÃO  

O ano 2020 ficará marcado na história da Humanidade por muitas gerações. O surgimento de um  

vírus que evoluiu para pandemia foi uma experiência para milhões de seres humanos que o  

sentiram de forma diferente, mas sempre dramática e violenta.  

Os constrangimentos próprios da pandemia e outros que foram impostos aproveitando a situação  

puseram à prova valores e princípios universais como a participação cívica, a transparência e a  

democracia. A injustiça, a assimetria e o egoísmo emergiram como nunca, mas foram combatidos  

com resistência, coerência e solidariedade.  

Neste contexto difícil, elaborar o Relatório e Contas de 2020 poderia ser um exercício simples já  

que, tal como todo o país, o associativismo viu suspensa a sua actividade. A CPCCRD também foi  

severamente atingida pela pandemia do COVID -19. No entanto não suspendemos ou reduzimos  

a nossa actividade e continuámos a prestar todos os serviços às filiadas, informando, alertando,  

recomendando e representando como é nosso dever.  

Numa experiência nova, sem precedentes, com o recurso ao teletrabalho e a plataformas digitais  

conseguimos realizar as reuniões necessárias, fazer (In)Formação protocolada com autarquias e  

desenvolver o projecto de Capacitação POISE. Prestámos toda a informação e apoio contabilístico  

e jurídico às associações.  

Ainda que com restrições normais para a época, manteve-se a solidariedade institucional entre a  

Direcção, Conselho Fiscal  e  Mesa  do  Congresso. Manteve-se  o funcionamento regular  das  

Estruturas e dos 4 Gabinetes de Apoio à Economia Social com as suas Comissões Permanentes que  

envolvem muitos Dirigentes Associativos, foi exemplar e decisivo para o Movimento Associativo  

Popular, apoio às filiadas e às comunidades onde as associações se inserem.  

A forma responsável como o MAP está a atravessar esta pandemia, graças ao Código de Conduta  

da CPCCRD/DGS, traduz-se na inexistência de qualquer surto nas 33.000 associações, o que não  

dispensa manter a vigilância e segurança, e efetuar algumas alterações no funcionamento das  

filiadas e Estruturas descentralizadas de acordo com as lições que conseguirmos extrair desta  

vivência, de que o trabalho à distância com recurso às TIC é um bom exemplo.  
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1. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

Participámos  em  reuniões  de  aconselhamento  do  

Governo: 8 CES, 5 do CNES e 2 do CND.  

Mantivemos a dinâmica do CNAP com 2 reuniões e  

intervenções  regulares  e  publicação  do  Boletim  

Informativo anual.  

Assegurámos a participação em órgãos de diversas  

instituições  como  a  CPES,  CPV,  FNAS,  FPJT  e  

Movimento para a Erradicação da Pobreza.  

2. RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Realizámos o III Encontro Ibérico de Associativismo em  

Portugal, por via digital.  

Intensificou-se o contacto com a OEIA e aberta a  

possibilidade  de  uma  colaboração  a  três  com,  a  

CPCCRD; a FEAF e a OEIA ficando de se criar um grupo  

de trabalho conjunto para estudar esta possibilidade  

para o qual já indicámos 3 elementos.  

3. SALVAGUARDA DE ARQUIVOS  

Continuou o trabalho do GT  a funcionar junto da  

DGLAB/Torre  do  Tombo  com  Técnicos  desta  e  de  

Arquivos Municipais para a elaboração do 2º Manual  

de Salvaguarda de Arquivos disponibilizando tabelas  

de avaliação e classificação.  

Foi  iniciado  também  o  processo  de  estudo  e  

selecção/aquisição  para  equipamentos  de  

digitalização ficando de ser concluído logo que as  

novas instalações o permitam.  

4. (IN) FORMAÇÃO PROTOCOLADA  

Continuou,  embora  com  fortes  quebras  devido  à  

pandemia,  a  (In)Formação  protocolada  com  

autarquias  salientando-se  as  acções  realizadas:  

Salvaguarda dos Arquivos Associativos; Contabilidade  

e Fiscalidade; Código de Conduta.  

Também foi iniciado e está concluído o processo de  

normalização  de  protocolos  com  estas  entidades  

visando uma igualdade de propostas e de valores até  

aqui bastante diferentes devido às diferentes épocas e  

circunstâncias em que foram assinados.  

- Reuniões presenciais (antes de Março) -10  

- (In) Formação presenciais – 3  

- (In) Formação Via ZOOM – 3  

- Participantes (dirigentes, sócios e autarcas) – 93  

- Normalização de Protocolos responderam – 5  

5. TRABALHO À DISTÂNCIA  

A  pandemia  obrigou  a  que  a  CPCCRD  tivesse  de  

recorrer a plataformas digitais para que fosse possível  

manter a sua actividade a vários níveis.  

De  destacar  a  compreensão  e  a  capacidade  dos  

dirigentes  associativos  em  utilizar  as  TIC  para  a  

actividade  do  MAP  seja  para  reuniões,  seja  para  

informação,  seja  ainda  para  o  exercício  das  suas  

actividades internas, ensaios, treinos, etc.  

Assim  foram  efectuada  por  esta  via  reuniões  de  

diversos órgãos tais como:  

- Conselho Nacional – 2  

- Direção Nacional – 11  

- Direção Executiva – 26  

- Coordenação POISE.288 – 7  

- Encontros Nacionais de Estruturas – 1  

- Encontro Nacional de Mulheres - 1  

6. INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES  

A pandemia obrigou a que se publicassem diversas  

notas associativas específicas para esta problemática.  

Também o Elo Associativo dedicou parte importante à  

pandemia.  
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Destacamos ainda a continuação da publicação da  

Revista  Análise  Associativa  e  essencialmente  a  

publicação  do  livro  “Associativismo  Livre  –  uma  

história de fraternidade e progresso”.  

Em 2020 foram publicadas:  

Notas Associativas – 16 (ver anexo)  

Elos Associativos – 5  

Revista Análise Associativa nº7  

Livro “O Associativismo Livre”  

COMBATE À PANDEMIA  

Para  além  da  vasta  publicação  produzida  a  este  

propósito,  a  CPCCRD  ainda  adquiriu  materiais  de  

proteção como 2.500 máscaras comunitárias gravadas  

com bolsas; álcool gel para as mãos, desinfetantes  

para o ambiente e equipamentos, dispensadores de  

papel  para  mãos,  termómetros  para  controlos  de  

temperatura.  

Numa campanha de valorização do MAP, foram feitas,  

distribuidas e afixadas 150 telas “Portugal precisa das  

Coletividades!” que foram distribuídas pelos membros  

dos Órgãos Sociais e pelas Estruturas Descentralizadas.  

Estes  materiais  foram  adquiridos  com  o  apoio  

financeiro do POISE e da CPES.  

Depois de muita insistência junto do Governo e DGS ,  

foi elaborado com a colaboração da Direcção Geral da  

Saúde, o Código de Conduta que, em conjunto com o  

Plano de Contingência tipo, permitiu a retoma das  

actividades com regularidade e segurança entre Julho  

e Dezembro. Devemos valorizar o facto de não ter  

existido nenhum surto nas Colectividades nesta fase.  

A  CPCCRD  desenvolveu  uma  Campanha  Nacional  

intitulada “Segurança Máxima - Risco Zero”. Foram  

contactadas 208 associações.  

APOIO ÀS FILIADAS  

As  filiadas  da  CPCCRD  continuaram  em  2020  a  

beneficiar  do  apoio  jurídico,  contabilístico  e  

administrativo. Assim foram prestados os seguintes  

apoios:  

NOVAS FILIADAS  

Em  2020  pediram  filiação  na  CPCCRD  36  novas  

associações, com a seguinte distribuição:  

7. QUADRO DE PESSOAL  

Em  2020  houve  que  proceder  à  substituição  da  

Gestora de Projeto que abraçou um novo projecto  

profissional e do Advogado que se reformou.  

Foram admitidas por concurso 1 Gestor de Projectos,  

1 Técnica Administrativa para o Gabinete Centro e 1  

Técnica Administrativa para o Gabinete Sul.  

Foram admitidos por concurso, em regime de avença,  

uma Advogada para serviços gerais e um Advogado  

especialista em Contratação Pública.  

Manteve-se o contrato de avença com a Senhora da  

Limpeza.  

As Técnicas Administrativas participaram em ações de  

formação  num  total  de  40h,  cumprindo-se  e  

ultrapassando-se as obrigações legais.  

4 

188 

4 15 

Consultas 
Presenciais 

Pareces Digitais 

Consultas | Pareceres  

Área jurídica Área contabilística 
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8. RELAÇÕES COM ESTRUTURAS DESCENTRALIZADAS  

Ao longo do ano foram realizadas 2 sessões digitais  

com as Estruturas Descentralizadas e um Encontro  

Nacional presencial (na foto) com ampla participação.  

Nestas  iniciativas,  foram  trocadas  experiências,  

identificadas as dificuldades e apontadas soluções.  

Falou-se de projectos e campanhas que a todos dizem  

respeito. Falou-se do Congresso 2022.  

9. CAPACITAÇÃO POISE. 288 (2ª FASE)  

O ano de 2020 carateriza-se pela intensa atividade  

induzida pelo projecto Capacitação, sobretudo com o  

incremento da  atividade dos gabinetes potenciada  

com a criação do GPA Centro.  

O 2º Curso de Estudos Avançados (2019/2020) foi um  

êxito no Porto e em Lisboa. A 2ª Fase do Projecto  

Capacitação  deveria  ter  tido  o  seu  final  a  20  de  

Novembro de 2020. No entanto a CPCCRD pediu a  

prorrogação  do  final  desta  fase  até  ao  final  de  

Fevereiro de 2021 por razões que se prenderam com  

os  constrangimentos  impostos  pela  pandemia  e  a  

indefinição  de  mudança  de  instalações  da  sede  

nacional.  

As muitas atividades desenvolvidas pelos GPAs podem  

ser  sintetizados  nos  dados  que  a  seguir  se  

descriminam, não se esgotando neles toda a atividade  

já que também ali se realizou trabalho associativo  

geral de grande importância. Muita desta actividade  

enquadrou-se no âmbito das ações do “Associativismo  

vai dar Volta a Portugal”.  

Foi também em 2020 que a CPCCRD apresentou a  

candidatura à 3ª Fase deste projeto com o POISE e no  

final do ano viu a mesma ser aprovada num valor  

superior a 700 mil euros.  

As actividades que os GPAs efectuaram podem ser  

sintetizadas da seguinte forma:  

GPA NORTE  

Reuniões da CP - 6  

Ações de (In)Formação - 1  

Outras iniciativas (fóruns, encontros, etc.) – 5  

Foram  realizados  eventos  via  zoom  e  mais  um  

presencial num total de 134 participantes. Solicitadas  

a 87 municípios listagens das associações locais das  

quais foram rececionadas 38.  

Enviados cerca de 2.000 mails no âmbito da campanha  

de novas filiadas. Conseguidas 3 novas filiadas no  

distrito do Porto e 1 no de Viana do Castelo.  
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GPA CENTRO  

Reuniões da CP - 8  

Reuniões da Exc. - 2  

Ações de (In)Formação - 3  

Outras iniciativas (fóruns, encontros, etc.) – 5  

Foi possível reunir com a UBI e estabelecer com esta  

universidade negociação para possivel formação para  

Estudos Avançados e outros cursos temáticos.  

Realizados 8 fóruns, debates e ações de (In) Formação.  

Contactados 66 municípios a solicitar listagens das  

associações locais aos quais responderam 28.  

O GPA Centro teve papel importante na organização  

técnica e logística do III Encontro Ibérico realizado com  

a FEAF.  

Enviados mails sobre a campanha de fidelização a 30  

concelhos e 1.100 associações.  

Filiaram-se 5 novas associações, 4 no concelho da  

Covilhã e 1 no concelho de Seia.  

Fizeram-se 2 atendimentos presenciais.  

GPA ESTREMADURA  

Reuniões da CP - 5  

Ações de (In)Formação - 2  

Outras iniciativas (fóruns, encontros, etc.) – 7.  

Foram realizadas 2 ações de o Associativismo vai dar a  

volta a Portugal em sistema de ZOOM com o tema A  

importância  da  Comunicação  no  MAP  com  a  

participação  total  de  120  dirigentes.  Obtenção  de  

listagens de colectividades existentes em concelhos  

com  pouca  representação  em  parceria  com  as  

Autarquias.  Enviados  questionários  às  filiadas.  

Entrevistas dadas aos órgãos de informação regionais  

e nacionais, Feito o atendimento a todas as questões  

colocadas  pelas  filiadas,  quer  no  aspecto  jurídico,  

contabilístico  estre  outras.  Foi  feito  o  contacto  

possível em Pandemia, com as Estruturas ligadas ao  

Gabinete.  

GPA SUL  

Reuniões da CP – 5 presenciais 4 por teleconferência  

Ações de (In) Formação – 2  

Outras iniciativas (fóruns, encontros, etc.) – 4  

Foram  promovidos  três  encontros  temáticos  

presenciais:  Encontro  de  gerações;  a  Mulher  e  o  

Associativismo; Associativismo Intergeracional.  

Participação em 9 sessões de Formação. Realizadas  

reuniões  com  autarquias,  enviados  e  tratados  

questionários  às  associações.  Contactadas  

telefonicamente todas as filiadas. Enviado o Código de  

Conduta  e  Plano  de  Contingência  às  59  Câmaras  

municipais.  Enviada  mensagem  em  vídeo  às  

coletividades  que  nos  convidaram  pelos  seus  

aniversários.  

Foram atendidos dezenas de contactos telefónicos a  

solicitar esclarecimentos sobre vários temas. Prestada  

colaboração na reorganização da FCDB.  

10. CONSTRAGIMENTOS E DIFICULDADES  

Não  foi  possível  realizar  algumas  das  actividades  

previstas no PAO.2020 por falta de resposta da CML  

sobre  a  mudança  de  instalações,  por  força  da  

pandemia ou por falta de tempo, como na situação de  

agregar  coros;  ou  mesmo  por  falta  de  envio  de  

materiais pelos dirigentes como no caso da feitura de  

cartões de dirigente onde ainda falta a recepção de  

fotos para concluir o processo.  

Já no caso da (In)Formação protocolada foram dados  

passos importantes na normalização dos protocolos  

embora se tenham mantido os conteúdos dos actuais  

módulos.  

Se  bem  que  se  continua  a  verificar  a  filiação  de  

associações na CPCCRD, isso não se tem traduzido no  
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aumento  e  melhoria  da  rede  de  Estruturas  

Descentralizadas  sendo  um  trabalho  que  importa  

intensificar.  

Também  se  registam  as  mesmas  debilidades  no  

pagamento  de  quotizações  apesar  das  sucessivas  

campanhas  que  tem  sido  implementadas  pela  

CPCCRD,  situação  fortemente  constrangedora  da  

actividade da Confederação e reflexo nas contas 2020,  

agravada com a situação da pandemia.  

Os protocolos com a SPA mantêm-se inalterados e não  

foi possível ainda alcançar acordo para estabelecer  

protocolo  com  a  PASS  Musica,  sobretudo  pelas  

condições  que  esta  apresenta  para  que  tal  seja  

possível.  

Foram  dados  passos,  pequenos  é  certo,  no  

estabelecimento de uma base estatística mas a mesma  

poderá  ser  melhorada  se  bem  alimentada  pelas  

filiadas dos Órgãos Sociais, Estruturas e GPAs.  

De uma forma mais ampla, e ainda que por defeito,  

podemos sintetizar a actividade da CPCCRD em 2020  

na seguinte forma:  
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Janeiro  22  3  10  7  42  

Fevereiro  17  1  22  7  47  

Março  5  1  16  22  

Abril  17  1  18  

Maio  1  5  21  5  32  

Junho  1  5  11  3  20  

Julho  1  2  24  27  

Agosto  4  5  9  

Setembro  4  5  21  30  

Outubro  7  21  21  49  

Novembro  3  8  27  38  

Dezembro  3  7  10  

TOTAIS  65  54  202  23  344  

O trabalho com a Juventude ficou aquém do desejado,  

sobretudo  pela  dificuldade  em  reunir  jovens  com  

regularidade e com vontade de fazer avançar este tipo  

de trabalho.  

Apesar das reuniões e exposições que a CPCCRD tem  

efectuado  junto  do  Governo  e  dos  Grupos  

Parlamentares ainda não foi conseguido que sejam  

aprovados  diplomas  que  alterem  a  legislação  

respeitante ao associativismo tal como pretendido  

pela CPCCRD e pelo CNAP.  

11. SÍNTESE DAS CONTAS  

- O Resultado do Exercício é negativo no valor de  
21.435,09€;  
- A Situação Liquida no Final de 2020, mantém-se  
positiva com o valor de 5.241,44€;  
- A faturação, comparativamente a 2019, apresenta  
um decréscimo no valor de 26.638,85€;  
- Foram reconhecidos nos Proveitos, do ano, o valor de  
1.879,98€  referentes  a  quotas  recebidas  no  ano  
anterior.  
- A CPCCRD comparativamente a 2019 apresenta um  
grau  de  endividamento,  referente  a  dividas  a  
fornecedores, elevado, embora as dividas tenham sido  
regularizadas em Janeiro e Fevereiro de 2021.  
- O valor em divida referente à Conta Caucionada em  
31/12/220 é igual ao registado no ano anterior.  
-  Em  relação  ao  POISE  2ª  Fase,  em  2020,  foram  
registados  Gastos  no  valor  de  232.  212,66€  e  
Reconhecidos Proveitos no valor de 218.897,38€.  
Em termos globais:  
- Total Imputações.................... 606.338,28€  
- Total Subsidio Reconhecido... 585.587,20€  
- Total de Cortes....................... 20.751,13€  

Nota final: Cabe neste Relatório os agradecimentos a  

todas as entidades parceiras, prestadores de serviços  

das áreas técnicas e a todas as trabalhadoras (es) sem  

os quais não seria possível o desenvolvimento deste  

imenso trabalho.  

Apesar do ano 2021 não ter começado bem no que  

respeita  aos  dados  referentes  à  pandemia,  é  de  

alimentar a esperança que o início da vacinação traga  

melhorias significativas no combate à COVID-19 e que  

seja por fim tempo de voltar à normalidade do MAP.  

8 Março 2021  

A Direcção  
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Anexo  
13 Janeiro – Nota Associativa nº 1 – Não Esquecemos o Dia 13 Janeiro de 2018;  

17 Fevereiro – Nota associativa nº 2 – Movimento Associativo Popular Mais uma vez ignorado no OE.2020;  

05 Março – Nota Associativa nº3 - Recomendações da DGS;  

13 Março – Nota Interna nº1 – Plano de Contingência interno;  

13 Março – Nota Associativa nº 4 – Recomendações especificas de confinamento;  

17 Março – Nota Associativa nº 4 – Actualização sobre AGs;  

17 Março – Nota interna nº 2 – Plano de contingência/Teletrabalho;  

18 Março – 1ª Declaração de estado de emergência pelo PR;  

24 Março – Nota Associativa nº 5 – Alertas sobre documentos essenciais;  

31 Março – Nota Associativa nº 6 – Medidas especificas para o MAP - Determinado, Solidário, Confiante, 
Presente!;  02 Abril – Carta à MTSSS – Estado de emergência no Associativismo de cultura, recreio e desporto;  

02 Abril – Carta à DGS – Solicita medidas específicas para o MAP;  

10 Abril – ELO Associativo especial nº 56 - Boas práticas e recomendações especificas;  

17 Abril – 2ª Declaração de estado de emergência pelo PR;  

04 Maio – Nota Associativa nº 7 – Nova fase da Covid. Prudência, coragem e confiança;  

04 Maio – Envio de Termo de Abertura e dísticos para afixar nas colectividades;  

09 Maio – Plano de emergência nacional enviado a todos os poderes públicos (PR;PAR;PM;ANMP;ANAFRE);  

15 Maio – Nota interna nº 3 – Plano de contingência retoma presencial;  

19 Maio – Nota Associativa nº 8 – Retoma só com autorização das autoridades locais;  

22 Maio – ELO Associativo especial nº 57 – dados de perdas e estatística;  

28 Maio – Carta aberta aos poderes públicos “Portugal precisa das Colectividades!”;  

29 Maio – Recomendações específicas da DGS para a área desportiva;  

08 Junho – Carta à Diretora Geral da Saúde solicita medidas concretas para desconfinamento;  

08 Junho – Nota Associativa nº 9 – Confederação recebida por Sua Excelência o Presidente da República;  

12 Junho – Carta ao Secretário de Estado da saúde com propostas concretas para um Código de conduta do MAP;  

18 Junho – Nota Associativa nº 10 – Assembleias Gerais - Transparência e Democracia em tempo de pandemia;  

06 Julho - Nota Associativa nº 11 – Código Conduta no âmbito da pandemia da doença COVID-19;  

30 Julho - Nota Associativa nº 12 – A situação financeira do MAP - Não deixemos que se esqueçam de nós!  

31 Julho – ELO Associativo 58 – Presidente da República condecora a Confederação;  

12 Agosto – Nota Associativa nº 13 – Cultura Tradicional e Popular precisa de apoios!  

01 Setembro – Nota associativa nº 14 – Retoma com responsabilidade e segurança;  

26 Outubro – Nota Associativa nº 15 – O Associativismo no Orçamento de Estado;  

05 Novembro – ELO Associativo especial 59 – Encontro Nacional de Estruturas Descentralizadas;  

06 Novembro – Nota Associativa nº 16 – Congresso Nacional de Colectividades, Associações e Clubes 
Comemoramos  o 5º Aniversário sob o lema “Venham mais 5”.  

Por fim:  

Para além dos documentos que estão enunciados acima, foram feitas dezenas de contactos com entidades 
parceiras,  ministérios, Secretarias de Estado, DGS.  

Acompanhámos e sistematizámos a informação das Resoluções quinzenais do Conselho de Ministros.  

Foram enviadas propostas às 308 Câmaras Municipais e solicitadas reuniões com a ANMP e ANAFRE. Fomos 
recebidos  pela ANAFRE.  

Foram feitas notas à Comunicação social que, de uma forma geral, não foram publicadas ou referidas.  
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Parecer do Conselho Fiscal 

Aos 22 dias do mês de Março de 2021, reuniu o Conselho Fiscal da Confederação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, que analisou as contas da CPCCRD, relativas 
ao ano de 2020, tendo concluído sido apresentadas devidamente, assim como a total 
disponibilidade na explicação de dúvidas apresentadas, tendo as mesmas sido esclarecidas por 
parte da Direcção. 

Sendo que o ano de 2020 ficou marcado pela crise sanitária provocada pela pandemia do 
COVID 19 e por todas as consequências implicadas na actividade do Movimento Associativo 
Popular, e dado que a CPCCRD soube reajustar-se face à realidade e às medidas sanitárias que 
o surto pandémico implicou, pelo que saudamos a Direcção por toda a actividade desenvolvida 
nesta nova experiência com recurso ao teletrabalho e plataformas digitais. 

No que toca à Sustentabilidade Financeira da CPCCRD, nomeadamente quanto à quotização 
recebida, menos 18.298,10€ relativamente ao ano anterior, sendo que foi recebido menos 
9.509,00€ das estruturas, parece-nos que apesar da pandemia do COVID 19, não justifica esta 
descida acentuada. 

Entretanto, concluída a 2ª Fase do Projecto de Capacitação e a iniciar a 3ª Fase, entendemos 
recomendar uma reflexão e análise à sustentabilidade financeira da CPCCRD, mais 
precisamente no que concerne à receita de Quotização e medidas a tomar de forma a preparar 
o futuro. 

Conclusão: 

Face ao exposto o Conselho Fiscal dá parecer favorável e propõe ao Conselho Nacional que se 
pronuncie favoravelmente, aprovando as contas referentes ao exercício de 2020. 

Lisboa, 27 de Março de 2021 

                                                                                         O Conselho Fiscal                                
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