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EDITAL

CRIAÇÃO DO GAMA – GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Dr. João Filipe Cardoso Fernandes Fortes, Presidente da Câmara Municipal de Mourão:

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do preceituado no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por seu Despacho n. INT_MOURAO/2022/1870, de 09-

08-2022, que a seguir se transcreve, a constituição do Gabinete em epígrafe:

“DESPACHO

Processo Distribuição Informação N.º Data da Informação
#NOVOREGISTO:PROC

ESSO:CODIGO# INT_MOURAO/2022/1870 09-08-2022

Assunto: Criação do GAMA - Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 

GAMA – Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo

Atribuições e Funcionamento

O Associativismo assume cada vez mais um papel estratégico, quer como pólo de desenvolvimento 

local, promovendo a crescente oferta de atividades, quer como espaço para fomentar hábitos de 

cidadania ativa. 

Desta forma e reconhecendo essa importância desempenhada pelas estruturas associativas no 

fomento e desenvolvimento das atividades, a Câmara Municipal de Mourão decidiu criar um Gabinete 

de Apoio ao Movimento Associativo (GAMA). 

O GAMA é um Serviço da Câmara que pretende apoiar as Coletividades e Associações do município 

naquilo que são as suas competências básicas, que se traduzem na concretização dos seus objetivos 
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anuais. 

Sem substituir ou chamar a si responsabilidades na vida coletiva de cada Associação, ao GAMA 

cumpre auxiliar no processo de apoios e subsídios às coletividades, colaborando na promoção de um 

associativismo empreendedor e dinâmico, com objetivos fortes. 

O GAMA tem como atribuições básicas o esclarecimento de dúvidas que existam aos mais variados 

níveis, informando as Coletividades e Associações, sempre que possível, sobre oportunidades de 

financiamento comunitário e outros; nova legislação e formações; sempre com total aconselhamento 

técnico nas áreas do Desporto; Cultura; Divulgação e Apoio Jurídico. 

Nesse sentido o GAMA terá as seguintes formas de intervenção: 

» Atendimento nas valências acima mencionadas, encaminhando as questões colocadas para os 

respetivos interlocutores; 

» Estabelecimento de Contactos com outros organismos públicos e/ou privados, para auxiliar as 

Coletividades e Associações na prossecução dos seus objetivos, sempre na tentativa de conseguir 

responder e esclarecer as dúvidas que forem suscitadas; 

» Divulgação de Informação útil às Coletividades e Associações;

 » Promoção de Ações de Formação, seminários, fóruns, conferências e sessões de esclarecimento 

realizadas pela Confederação Portuguesa das Coletividades ou por outras entidades, de acordo com 

as necessidades manifestadas pelos dirigentes associativos;

» Aconselhamento e Apoio Técnico em todas as questões colocadas e que possam ser resolvidas 

pelos funcionários que pertencem a este Gabinete, de acordo com a sua disponibilidade, face às 

demais atribuições e competências que, no “âmbito dos seus postos de trabalho”, lhes estão 

cometidas. 

Estão afetos ao Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo os seguintes funcionários da Câmara 

Municipal de Mourão: 
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Paulo Leitão

Vasco Barros 

João Mendonça 

Ana Dias 

Este Grupo de Trabalho reúne sempre que possível a partir das 09.30h, na primeira Quarta-feira de 

cada mês, na Sala de Reuniões do edifício da Câmara Municipal de Mourão. 

Atendimento às Coletividades e Associações: 

No edifício das Piscinas Municipais Descobertas, de acordo com as pré-marcações solicitadas pelos 

dirigentes das Coletividades e Associações, através dos números: 266 560 010, ou pelo email: 

gama@cm-mourao.pt, em data e/ou horário a acordar.

O Presidente da Câmara Municipal de Mourão,

Dr. João Filipe Cardoso Fernandes Fortes”

 

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares públicos do costume e no sítio da Internet do Município.

Paços do Município de Mourão, 11 de agosto de 2022.

O Presidente da Câmara Municipal,

Dr. João Filipe Cardoso Fernandes Fortes

mailto:gama@cm-mourao.pt


Município de Mourão
www.cm-mourao.pt

Divisão Administrativa e Financeira - Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação

Praça da República, 20 – 7240-233 Mourão
telef (+351) 266 560 010
fax  (+351) 266 560 025
geral@cm-mourao.pt
nif  501 206 639


		2022-08-11T12:59:26+0100




