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1. Introdução 
 

Nas sociedades modernas é dada uma crescente importância ao papel desempenhado 

pela Juventude no desenvolvimento social e cultural dos povos. Em simultâneo, tem vindo 

a entender-se melhor os problemas e características comuns a todos os que integram a 

faixa etária entre os 12 e os 30 anos. 

Também a Câmara Municipal de Silves se propõe caminhar ao lado dos jovens, apoiando e 

incentivando as suas iniciativas e, sobretudo, o espírito do Associativismo Jovem, que 

considera desempenhar um papel decisivo para o desenvolvimento pessoal e social dos 

seus membros, mas, também, um papel decisivo no desenvolvimento cultural das 

comunidades, sempre com a preocupação de defender e valorizar as grandes linhas 

orientadoras propostas pelas instituições que, nacional e internacionalmente, apoiam os 

mais novos. 

Com a implementação do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil (PAAJU) do 

concelho de Silves, a Autarquia pretende fortificar a sua intervenção neste campo, tendo 

em conta uma lógica de coerência e justiça, proporcionando um apoio consonante com as 

suas possibilidades e nunca esquecendo o esforço e dedicação das Associações na 

concretização de práticas essenciais para o desenvolvimento do bem estar psicológico e 

físico dos mais jovens, contribuindo assim para a harmonia social do concelho. 

 

2. Destinatários 
 

O PAAJU destina-se a apoiar as associações legalmente constituídas, com sede e atividade 

no Concelho de Silves, sem fins lucrativos, devidamente registadas nesta Câmara 

Municipal e no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ), que sejam classificadas 

como Associações Juvenis, Associações Equiparadas a Associações Juvenis, Agrupamentos 

de Escuteiros, Associações de Estudantes e grupos Informais de Jovens, tal como está 

definido no Lei nº 23/2006 de 23 de Junho. 

 

 Associação Juvenil 

Para efeitos do presente Programa, entende-se por Associação Juvenil aquelas que são 

dotadas de personalidade jurídica, com mais de 75% de associados com idade igual ou 

inferior a 30 anos, em que o órgão executivo é constituído por 75% de jovens com idade 

igual ou inferior a 30 anos. 
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 Associação Equiparada a Associação Juvenil 

Entende-se por associação equiparada a associação juvenil:  

 As organizações nacionais reconhecidas pela World Association of Girl Guides 

and Girl Scouts e pela World Organization of the Scout Movement, ou seja, os 

Agrupamentos de Escuteiros dos movimentos existentes em Portugal: Corpo 

Nacional de Escutas (CNE), Escuteiros de Portugal (EP) e Associação de Guias 

de Portugal (AGP); 

 As entidades, sem fins lucrativos, de reconhecido mérito e importância social 

que desenvolvam actividades destinadas a jovens, classificadas como tal, 

mediante despacho anual do membro do Governo responsável pela área da 

Juventude ou classificação da Autarquia, tendo em consideração as entidades 

que no seu Plano Anual incluam atividades destinadas/pensadas para jovens 

(público-alvo entre os 12-30 anos). 

 Associação de Estudantes 

Entende-se por Associação de Estudantes todas aquelas que representem os estudantes 

do respetivo estabelecimento de Ensino Básico, Secundário, Superior ou Profissional, que 

cumpram os requisitos dispostos no Cap. III, artigos 10º e 11º do Lei nº23/2006 de 23 de 

Junho, nomeadamente, que possuam: 

 Estatutos aprovados; 

 Reconhecimento por parte do membro do Governo responsável pela área da 

Educação ou do Ensino Superior. 

 Grupos Informais de Jovens 

São Grupos Informais de Jovens aqueles que forem constituídos exclusivamente por 

jovens com idade igual ou inferior a 30 anos, em número não inferior a cinco elementos. 

 

3. Objetivos 
 

Pretende-se com o PAAJU alcançar os seguintes objetivos: 

 Dotar as Associações do Concelho de mais e melhores condições para a realização 

de atividades com e para jovens, de acordo com as aspirações, motivações e 

necessidades da comunidade; 

 Incentivar o associativismo juvenil, proporcionando às associações meios para a 

melhoria da qualidade dos seus serviços e para a realização de um trabalho que 

lhes permita atuar com base na noção de desenvolvimento sustentável; 
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 Assegurar uma lógica criteriosa, coerente e equilibrada, dentro das possibilidades 

da Autarquia, na atribuição de apoios às associações do Concelho, no respeito pela 

lei e pelos princípios da liberdade, da democraticidade e da representatividade, 

conforme se estabelece na Constituição da República Portuguesa e no Decreto-lei 

n.º 23/2006 de 23 de Julho (Cap. I, artigo 6º). 

 

4. Pressupostos do PAAJU 
 

A Câmara Municipal de Silves, ao implementar o PAAJU, pretende colocar em prática um 

conjunto de propósitos que permitam dar resposta às necessidades das Associações 

Juvenis, que desenvolvam a sua atividade no Concelho, tais como: 

 Apoiar de forma idêntica e coerente os diferentes projetos desenvolvidos pelas 

Associações do Concelho anteriormente descritas; 

 Atribuir verbas de acordo com os Critérios de Apreciação definidos para cada uma 

das Medidas deste Programa; 

 O apoio atribuído em cada medida deve constituir uma parte do que é 

necessário e não a totalidade, sendo um incentivo complementar a outros 

apoios conseguidos pelas Associações. 

 

5. Procedimentos e Períodos de Candidatura 
 

O processo de candidatura será da responsabilidade de cada Associação e de acordo com 

os prazos estipulados pelo Município de Silves, devendo para tal apresentar: 

 Os formulários específicos do PAAJU, que são criados e disponibilizados pelo 

Município de Silves para o efeito, os quais deverão ser acompanhados pela 

documentação exigida nas respetivas medidas de apoio; 

 O relatório de Atividades e de Contas referentes ao ano transato, aprovado em 

reunião de Assembleia-Geral da Associação; 

 Cópia dos estatutos da Associação;  

 Cópia do anúncio de publicação dos mesmos em diário da República.  

 

Nota: A Associação deverá estar registada no setor de juventude da Divisão de Educação, 

Desporto, Juventude e Acão Social do Município de Silves, sob pena de exclusão liminar.  
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PRAZOS:  

Os prazos das candidaturas são diferenciados, em função dos apoios a conceder, sendo os 

mesmos comunicados, anualmente, até ao dia 30 de novembro de cada ano; 

 Apoio ao Funcionamento Anual: Após a receção da documentação e dos respetivos 

prazos de entrega; 

 Apoio às Atividades anuais: Os formulários deverão ser entregues anualmente, 

anexando todas as propostas de atividades incluídas no plano anual de atividades. 

Deverá ser indicado o apoio logístico necessário para cada uma das atividades, sob 

pena de o Município de Silves não garantir o apoio pretendido. Na eventualidade 

de alguma alteração relacionada com o evento ou proposta de uma nova atividade, 

a instituição deverá enviar as alterações com a antecedência mínima de 45 

dias; 

 Apoio à utilização de Transportes Municipais: Ofício dirigido ao Sector de Educação 

da CMS, com referência ao PAAJU. 

As candidaturas deverão ser entregues: 

 Em formato digital através do e-mail: associamais@cm-silves.pt; 

 Diretamente, em horário de expediente, no Gabinete Associa Mais, a funcionar no 

R/C do n.º 19 da Rua João de Deus, sita em Silves. 

 Todas as candidaturas deverão ser dirigidas à Exma. Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal de Silves. 

O Município de Silves analisará todos os documentos referentes às candidaturas efetuadas 

pelas associações, após o que será elaborada proposta de subsídios a atribuir a cada 

Associação, sendo o respetivo valor determinado em função dos critérios definidos e do 

valor disponibilizado no Orçamento e Grandes Opções do Plano (OGOP). 

 

Nota: A entrega da candidatura não significa que o Município de Silves se comprometa a garantir o 

apoio solicitado. Tal decisão será sempre condicionada pelas atividades desenvolvidas pela 

instituição e verbas disponíveis no OGOP para o PAAJU.  

 

Após a aprovação do subsídio, o Município de Silves comunicará, logo que possível, o 

montante a atribuir ao abrigo do PAAJU, sendo que para efeitos de materialização do 

apoio a conceder, serão celebrados, em data a comunicar, os Contratos-Programa entre o 

Município de Silves e as respetivas Associações, nos quais serão definidas todas as 

obrigações de ambas as partes. 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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O Setor de Juventude da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social 

(DEDJAS) deverá promover um adequado acompanhamento às atividades, por forma a 

verificar se as verbas estão a ser utilizadas para os fins a que foram destinadas, de acordo 

com os princípios de transparência e rigor preconizados pelo Município de Silves ao 

elaborar o PAAJU. 

 

Notas: 

 A entidade que preste, deliberadamente, falsas informações na sua candidatura, poderá 

incorrer na inibição de possibilidade de candidatura para obtenção de apoio, por um período 

nunca inferior a um ano civil bem como na apresentação de queixa-crime por prestação de 

falsas declarações perante oficial público; 

 A entrega dos formulários fora do prazo limite estabelecido, implicará a não-aceitação da 

candidatura. 

 

O Setor de Juventude está ao dispor das Associações e grupos de Jovens para colaborar 

na elaboração do seu Plano Anual. 

 

6. Medidas de Apoio à Concretização do PAAJU 
 

O apoio a prestar no âmbito do PAAJU às Associações Juvenis materializa-se nas 3 

Medidas abaixo mencionadas, devendo ser tido em conta, quer os requisitos obrigatórios 

para apresentação da candidatura, a uma ou várias medidas, quer os critérios de 

ponderação a considerar na avaliação das mesmas. 

 

6.1 Apoio ao Funcionamento Anual 

O Plano de Desenvolvimento Anual é por excelência um instrumento que todas as 

Associações devem dispor e que permitirá efetuar o balanço do trabalho anual, bem como 

os custos/receitas da Associação. 

Neste sentido, a presente medida visa apoiar as Associações sedeadas no Concelho, em 

termos de funcionamento geral (gestão corrente). 

Os critérios de apreciação a considerar na candidatura à presente Medida serão os 

seguintes:  

 Âmbito concelhio (e/ou nacional, e/ou internacional) do projeto; 

 Capacidade de estabelecer parcerias demonstrada pela Associação; 

 Cumprimento dos objetivos do ano anterior; 

 Diversidade das atividades; 



 
 

 

PAAJU - Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil | Quadriénio 2018-2021 
Município de Silves | Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social  8   

 Grau de comparticipação financeira disponibilizada pela própria Associação ou por 

outras entidades; 

 Disponibilidades humana e material da Associação para materializar os projetos; 

 Localização do projeto a desenvolver; 

 N.º de jovens a abranger; 

 Participação dos jovens na definição, planeamento, execução e avaliação dos 

projetos; 

 Regularidade das atividades ao longo do ano; 

 Inovação/originalidade dos projetos propostos; 

 Capacidade de Divulgação do Plano de Desenvolvimento Anual. 

 

Notas: 

 A definição da totalidade de apoio a atribuir à Associação é feita após a análise da candidatura 

específica, relativa ao Plano de Desenvolvimento Anual; 

 A candidatura a esta Medida deverá ser acompanhada de todos os Documentos Base; 

 Os grupos informais de jovens não são abrangidos por esta medida. 

 

6.2. Apoio às atividades anuais  

No decorrer do ano surgem oportunidades para dinamização actividades para as quais 

muitas vezes é necessário algum apoio logístico. 

Como Atividades entendemos aquelas ações, realizadas isoladamente, como encontros, 

intercâmbios, convívios, dias temáticos, que não sejam consideradas ações regulares das 

Associações Juvenis do concelho. 

 

Nota: Os grupos informais de jovens não são abrangidos por esta medida. 

 

Os critérios definidos nesta área visam essencialmente definir os apoios logísticos possíveis 

de conceder às Associações Juvenis, com sede e atividade no Concelho de Silves, que 

pretendam organizar ou participar em atividades pontuais. 

Após a receção da candidatura, o Setor poderá ainda solicitar informações adicionais, de 

forma a completar a proposta.  
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Esta será analisada em função dos seguintes aspetos: 

1. Relevância dos projetos 

2. Inovação/originalidade dos projetos propostos 

3. Nº de utentes/beneficiários diretamente implicados na iniciativa 

4. Alcance social e geográfico da iniciativa 

5. Custos inerentes à sua organização e implementação 

6. Pertinência da atividade para a entidade e para a comunidade 

 

A candidatura a esta medida será realizada através do Formulário n.º 2, com 

referência ao Plano Anual de Atividades, o qual deverá ser elaborado anualmente e 

remetido para o e-mail: associamais@cm-silves.pt. 

Após a realização das Atividades, todas as Associações deverão enviar registos 

fotográficos da atividade para que possa ser divulgada pelos meios de comunicação 

disponíveis no Município de Silves e para que perdurem no registo fotográfico geral dos 

serviços. 

Nesta medida, será ainda obrigatório a entrega de relatório da atividade, até 30 

dias após a realização do evento. 

 
Apoio (por unidade) 

Custo/Ref.ª 

Aquisição 

Apoio Indireto 

(por unidade) 

Apoio 

Logístico 

Cedência de Instalações do Município 
* Valor de acordo com o regulamento de taxas 

e licenças municipais em vigor 

Camarim n.d. 100,00 € 

Módulo de Palco (1,25m x 1,25m) 150,00 € 50,00 € 

Bancada amovível de madeira   

(módulos de 25 lugares) 
4.000,00 € 100,00 € 

Baia de Plástico (1,20m x 1m) 36,00 € 4,00 € 

Baia Metálica (2m x 1,20m) 59,00 € 7,00 € 

Tenda (3m x 3m) 1.200,00 € 100,00 € 

Mesa de Madeira 50,00 € 5,00 € 

Banco de madeira corrido 20,00 € 2,50 € 

Cadeira de plástico 8,00 € 1,00 € 

Cadeira articulada 15,00 € 1,50 € 

Biombo de Madeira 60,00 € 5,00 € 

Videoprojector 500,00 € 30,00 € 

Tela de Projeção 250,00 € 25,00 € 

Cedência e Montagem de Quadro Elétrico 

Monofásico 
1.700,00 € 30,00 € 

Cedência e Montagem de Quadro Elétrico 1.800,00 € 50,00 € 

mailto:associamais@cm-silves.pt
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Trifásico 

Iluminação com Projetor 180,00 € 100,00 € 

Iluminação com Lâmpada 40,00 € 5,00 € 

Sinal de Transito 15,00 € 1,50 € 

Pódio 600,00 € 30,00 € 

Pórtico 3.000,00 € 70,00 € 

Poste de Metal 15,00 € 2,00 € 

Protetor de Poste 100,00 € 10,00 € 

Estaca de Madeira 1,50 € 0,50 € 

Mangueira 57,00 € 10,00 € 

Baldes do Lixo 110 L 38,00 € 3,00 € 

Baldes do Lixo 120 L 40,00 € 3,00 € 

Contentores do lixo 800 L 170,00 € 15,00 € 

Sanitário 900,00 € 200,00 € 

Vaso de Flores/Plantas 10,00 € 2,00 € 

Tabela 1: Verbas correspondentes a apoios logísticos 

 

Impressão 

de materiais 

Designação Papel 135 gr Acabamento/H Total 

Impressão de Flyers A5 ou A6 

(200 unid.) 
50 fl 2 35,46 € 

Impressão de Cartazes A3  

(50 unid.) 
50 fl 1 18,80 € 

Tabela 2: Verbas correspondentes a apoios na impressão de materiais gráficos 

 

Criação e conceção 

gráfica  

(9,00 €/Hora) 

Trabalho 
N.º horas para a 

criação 
Total 

Cartaz A3 3 27,00 € 

Flyer A5 ou A6 3 27,00 € 

Tabela 3: Verbas correspondentes a apoios na conceção gráfica 

 

Divulgação de 

Eventos 

 

Trabalho 
N.º horas para a 

criação 

Criação de nota de imprensa e envio do mesmo à 

Comunicação Social 

5 Horas = 45,00 € Divulgação da atividade no Site (www.cm-silves.pt) e no 

Facebook da autarquia 

Colocação do evento no sistema Corporate TV da autarquia 

Tabela 4: Verbas correspondentes a apoios na divulgação de eventos 

 

Notas:  

 Apresentam-se discriminados os valores/referência estimados, associados a cada apoio. 

http://www.cm-silves.pt/
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Estes serão contabilizados no cálculo final do apoio a conceder; 

 O material cedido pelo Município de Silves, durante o período de realização do evento, 

ficará sob a responsabilidade da Associação. Em caso de dano e/ou avaria por utilização 

danosa, a mesma será responsabilizada pela reparação e/ou reposição do equipamento, 

podendo o respetivo valor ser abatido no apoio final a conceder; 

 Todo o material logístico será disponibilizado pelo Serviço de Logística da Autarquia, 

devendo o material divulgativo ser levantado por um representante da associação junto do 

Gabinete de Informação e Relações Públicas (GIRP); 

 A atribuição de outros apoios, para além dos constantes na tabela, carece de uma análise 

específica, sujeita a aprovação por parte do executivo do Município de Silves. 

 

6.3. Apoio à Utilização de Transportes Municipais 

Esta medida destina-se a proporcionar às Associações o apoio à utilização de transportes 

municipais, para a realização e participação em Atividades de âmbito juvenil, no Concelho 

e/ou na região/país. Para isso, o Município de Silves poderá autorizar a utilização dos seus 

meios de transporte, de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas 

Municipais (Regulamento nº 654/2015 de 28 de Setembro), mediante a respetiva 

solicitação, ao Setor de Educação da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação 

Social, através do email educação@cm-silves.pt, com conhecimento (cc:) para o e-mail 

associamais@cm-silves.pt, com 30 dias úteis de antecedência, tendo sempre como 

referência o programa de apoio em causa. 

 

7. Considerações Finais 

 

No quadro do desenvolvimento de projetos ligados ao Associativismo Juvenil no nosso 

país, o papel das autarquias é fundamental e necessário. 

A elaboração deste Programa é, acima de tudo, a concretização de uma forte preocupação 

e o desejo de estabelecer uma regulamentação da intervenção da Câmara Municipal de 

Silves na colaboração e articulação com as Associações Juvenis do Concelho, de modo a 

melhorar, de forma sustentada, o associativismo, promovendo assim um gradual aumento 

da qualidade do trabalho das associações que trabalham com os mais jovens, potenciando 

consequentes benefícios para todos eles, para as suas famílias e para toda a comunidade, 

assegurando que se possam respeitar princípios tais como: a cooperação entre instituições 

parceiras que trabalhem com a juventude, a participação dos jovens do concelho na vida 

da comunidade, a promoção da igualdade entre todos e a criação de mais oportunidades. 

É de salientar, ainda, que as ações apoiadas no âmbito do PAAJU não poderão ser 

enquadradas nos outros programas de apoio da Câmara Municipal de Silves e todos os 

mailto:educação@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
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suportes de divulgação das ações apoiadas (cartazes, faixas, outdoors, etc.) deverão 

conter, em tamanho e local bem visíveis, o logotipo da Câmara Municipal de Silves. 

8. Contactos Úteis

Município de Silves 

Morada: Largo do Município, 8300-117 SILVES 

Telf.: 282 440 800 

Email: expediente@cm-silves.pt  

Site: www.cm-silves.pt  

Gabinete Associa Mais  

Local: Praça do Município, 8300-117 SILVES
Telm.: 917 782 090
Telf.: 282 440 800 
Email: associamais@cm-silves.pt  

mailto:expediente@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/
mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:associamais@cm-silves.pt
mailto:redesocial@cm-silves.pt
mailto:educacao@cm-silves.pt
mailto:desporto@cm-silves.pt
mailto:juventude@cm-silves.pt

