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CNE 
CIRCULAR N.º 53/2022 

 
DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-06-27 

Assunto: Programa governamental e-Associativismo. 

A Direcção Regional da Juventude com o objectivo de dotar com competências digitais 
as associações juvenis criou o Programa de Apoio à Capacitação Digital das 
Associações Juvenis, designado Programa e-Associativismo, regulamentado pela 
Portaria n.º 95/2021, de 10 de Setembro, que visa apoiar, através de co-financiamento 
destinado à aquisição de equipamento hardware e software. Tem por destinatários as 
associações juvenis, suas federações e as associações equiparadas a associações 
juvenis referidas nas subalíneas ii) e iii) da alínea b) do artigo 65.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 18/2008/A, de 7 de Julho. 

O Despacho n.º 1250/2022, de 22 de Junho, da Secretária Regional da Juventude, 
Qualificação Profissional e Emprego, determina a aquisição de um router hotspot móvel 
5G e de um pacote de dados móveis, correspondendo a 90% do valor da aquisição do 
equipamento e dos custos inerentes ao tarifário móvel, não excedendo o montante 
máximo de € 500,00 (quinhentos euros). 

A candidatura ao programa e-Associativismo, decorre de 27 de Junho a 29 de Julho, e 
é formalizada através do preenchimento de formulário electrónico, disponibilizado pela 
Direcção Regional de Juventude, em https://associativismo.azores.gov.pt. 

Para se proceder à entrega da candidatura é necessário que o agrupamento tenha 
procedido ao registo na base de acesso à área reservada. Se, ainda, não o fez deverá 
efectuar na ligação “pedido de dados de acesso”. 

A Junta de Núcleo irá contactar com as empresas ALTICE e VODAFONE no sentido de 
apurar condições mais vantajosas. 

Em anexo remetem-se as instruções para o preenchimento do formulário de 
candidatura. 

Com uma forte canhota, creiam-me 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 

  

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f1d128bc-401a-4ff1-8602-4ce9444caa10
https://dre.pt/application/conteudo/455886
https://dre.pt/application/conteudo/455886
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/eca0ba93-9a62-4716-bd26-0339c1c4639a/pdfOriginal
https://associativismo.azores.gov.pt/
https://associativismo.azores.gov.pt/pedido-acesso/
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

Na ligação https://associativismo.azores.gov.pt/ escolher “ÁREA DAS ASSOCIAÇÕES” 
 

 

Na área de autenticação (https://associativismo.azores.gov.pt/autenticar/) escolher o 
agrupamento. Só estão inscritos os agrupamentos que, anualmente, apresentam ou já 
apresentaram, no passado, candidaturas ao PIAJ. 

 

Os agrupamentos interessados mas que não estão inscritos na área deverão premir o 
botão “pedido de dados de acesso” e preencher os campos indicados a seguir.  

 

Depois de preenchidos, ENVIAR PEDIDO.  

No e-mail indicado, receberá o código para acesso à área reservada. 

500972052 

Agrupamento xxxx - xxxxxxxxxxx 

E-mail oficial do agrupamento 

https://associativismo.azores.gov.pt/
https://associativismo.azores.gov.pt/autenticar/
https://associativismo.azores.gov.pt/pedido-acesso/
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Uma vez criado o acesso, premir E-ASSOCIATIVISMO seguido de ADICIONAR 
CANDIDATURA 

 

Preencher os campos, carregar os documentos: comprovativo do IBAN (ficheiro 
Anexo1), factura proforma e declaração de responsabilidade. No fim, submeter a 
candidatura. 

 
 

 
Depois de submeter a candidatura, para SAIR, premir botão correspondente. 

 

Telefone do agrupamento. Se não aplicável, não preencher 

E-mail do agrupamento 

Banco Português de Investimento (entidade bancária da Junta Regional dos Açores) 
 

0010 0000 4128 7170 0015 4  
(NIB da Junta Regional dos Açores) 
 Carregar Anexo 1 

Nome do Chefe do 
Agrupamento 

“Chefe de Agrupamento” 
NIF do Chefe do 

Agrupamento 

E-mail do Chefe do Agrupamento 
Telemóvel do Chefe do Agrupamento 

Valor total da factura proforma com IVA incluído  

Carregar factura proforma 

Obter a minuta da declaração (carece do preenchimento dos campos nome 
e NIF do chefe do agrupamento) 

Depois de assinada, pelo chefe do agrupamento, a 
declaração de responsabilidade carregá-la aqui. 

Submeter a candidatura 


