Guia do Associativismo da Figueira da Foz

ANTELÓQUIO
Nas sociedades contemporâneas fortemente marcadas pelos fenómenos crescentes da
globalização, apercebemo-nos que o associativismo permanece ao longo do tempo
como pilar que garante a unidade do tecido social, realça a especificidade cultural de
cada comunidade e assume um papel importante no desenvolvimento local. As
associações surgem como forma de participação dos munícipes na realidade local,
facilitando a representação junto do poder político e contribuindo para uma
democracia mais participativa. Como motor de progresso, compartilham valores,
conhecimentos e normas comuns aos indivíduos, numa lógica de responsabilização e
complementaridade, sendo que de infortúnio caminhará qualquer poder político que o
ignore e não o ampare.
O movimento associativo figueirense realiza uma preciosa parceria junto da autarquia
local, quer quando com esta estreitamente coopera, quer quando a motiva às mais
audaciosas realizações, quer até mesmo quando a argúi e lhe sugere opções válidas de
procedimento. Por seu turno, cabe aos munícipes e em particular à Câmara Municipal
que os representa, não deixar enfraquecer o impulso associativo como construção de
admirável passado e que perspectiva o futuro.
A concepção inédita deste Guia do Associativismo da Figueira da Foz é na generalidade
o reconhecimento desse pilar essencial da sociedade em permanente
construção/mudança e em particular a necessidade de valorizar e preservar a memória
histórica do movimento associativo figueirense que remonta ao século XIX. Ora, se
cada geração deve reescrever a sua história, o certo é que a memória histórica do
movimento associativo figueirense está sem actualização escrita há algum tempo, pelo
menos no sentido que a entendemos.
Cremos, humildemente, ser um contributo de mais valia que se articula e adapta às
vivências e circunstancialismos do movimento associativo na Figueira da Foz,
incentivando o seu dinamismo e o desenvolvimento de parcerias locais, procurando
simultaneamente fomentar a cooperação entre as associações e outras organizações
de natureza pública e/ou privada no intuito duma articulação mais estreita que
permita a conjugação de esforços, a redução de custos e a rentabilização de recursos.
Nessa medida, independentemente de actualizações vindouras, o Guia é precursor de
princípios orientadores assente na seguinte estrutura temática: Associações e
Associados; Como Constituir uma Associação; Como Criar Associações Juvenis;
Perguntas Frequentes; Associações do Concelho da Figueira da Foz (listagem);
Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo; Estatuto de Utilidade Pública;
Instituições Particulares de Solidariedade Social; Estabelecimentos de Apoio Social;
Fiscalidade; Documentação online (consulta em www.figueiradigital.com); Eventos,
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Notícias, Newsletter e Sugestões; Legislação (específica e geral); Contactos (úteis e
links); e Bibliografia.
A sua divulgação na página oficial da Internet da Câmara Municipal da Figueira da Foz,
www.cm-figfoz.pt, vem colocar à disposição das associações uma ferramenta opcional
e alternativa, visando objectivamente flexibilizar os canais de comunicação e
relacionamento entre a Câmara Municipal da Figueira da Foz e as associações do
Concelho. O Guia online possibilita ainda a convergência e actualização de
necessidades de informação, bem como a publicitação de actividades.
Ao reunir também como característica a parametrização dos seus conteúdos admite a
inclusão e actualização de novas funções, numa perspectiva de evolução e melhoria
permanentes através da aceitação de sugestões dos utilizadores associativos e lato
público.
José Bernardo
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