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31
MAIO

DIA NACIONAL DAS
COLECTIVIDADES

No Concelho de Loures, o Movimento
Associativo Popular tem uma expressiva
dimensão numérica, com mais de 200
coletividades em atividade. É um espaço de
participação e desempenha um insubstituível
papel na democratização do acesso ao desporto,
à cultura, na ocupação de tempos livres e na
prevenção e coesão sociais, ou seja, na
satisfação de importantes necessidades
coletivas.

• O orçamento municipal para a Cultura,
Desporto e Juventude mais que triplicou ao longo
do mandato anterior; em 2013 (último ano de
gestão PS) ele era de 674.000,00€ e em 2017
cifrou-se em mais de 2,3 M€

O Movimento Associativo e Popular constitui uma
poderosa força social, económica e política
capaz de contribuir de forma decisiva para a
ação individual e coletiva e para a transformação
social.

• Foi criado o Gabinete de Apoio ao MA, o
Espaço A, e o novo Portal do Movimento
Associativo. Criou-se igualmente o novo
Regulamento de Apoio, que veio substituir o
anterior que foi suspenso pela anterior gestão do
Partido Socialista.

Procurando dar expressão efectiva e concreta
aos compromissos da CDU com o Movimento
Associativo expressos nos seus Programas
Eleitorais, a gestão CDU na Câmara Municipal
de Loures implementou um conjunto de medidas
das quais destacamos:
• Pôs-se fim a um ciclo de mais de uma década
marcado pelo desinvestimento e subfinanciamento crónico da cultura e desporto em
Loures. A título de exemplo refira-se que em
2012 Loures foi, em todo o País, o município que
menos investiu em cultura per capita, ao gastar,
nesse ano, apenas 2€ por habitante.

• Reforçou-se o apoio financeiro ao Movimento
Associativo. Em 2013 a Câmara Municipal
transferiu um total anual de 19 694 euros. Em
2017 foram transferidos 657 177 euros.

Ao assinalar o dia 31 de Maio, Dia
Nacional das Colectividades, a CDU
saúda todas as colectividades, os
seus dirigentes, atletas e
colaboradores e reafirma o seu
empenho em, conjuntamente com as
Associações, Clubes e Colectividades
do Concelho de Loures, continuar e
aprofundar as políticas de apoio e
valorização do Movimento
Associativo.

• Pagaram-se as dívidas da Câmara ao
associativismo – 405.000,00€ herdados da
gestão do Partido Socialista.
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