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PROPOSTA N.º 260/2019 

 

Exmos. Membros da Junta de Freguesia de Alvalade, 

Considerando que: 

I. O Regulamento de Atribuição de Apoios da Freguesia de Alvalade (RAAFA) 

regula os tipos e áreas de apoio e regula as condições da sua atribuição a 

entidades e organismos legalmente existentes, designadamente associações, 

fundações, instituições particulares de solidariedade social ou outras entidades 

que prossigam fins de interesse público, nos termos das alíneas o) e v) do n.º 

1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

II. No art.º 3.º do RAAFA estabelecem-se os tipos de apoios objeto do mencionado 

regulamento, que podem ter carater financeiro ou não financeiro, que de acordo 

com a sua alínea c) podem ser apoios na aquisição de equipamentos sociais, 

desportivos, culturais, recreativos ou outros que sejam necessários ao 

desempenho das atividades e funções das entidades e organismos; 

III. A Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (doravante, SPAT), pessoa coletiva 

n.º 504 339 729, é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Campo 

Grande n.º 30 – 4H em Lisboa, que visa, nos termos do artigo 3.º dos 

respetivos Estatutos, “ O objeto da associação consiste no desenvolvimento 

de ações de investigação no âmbito da aplicação de diferentes vertentes das 

artes, individuais ou integradas em psicoterapia e pedagogia, bem como 

ações de cariz clinico e/ou formativo” ; 

IV. Desde 2000, a SPAT organiza anualmente um Congresso Português de Arte-

Terapia, no qual participam cerca de 200 profissionais de diversas áreas. O 

20.º Congresso Português de Arte-Terapia pretende estabelecer as pontes 

entre Arte e Integração Social numa altura em que as roturas sociais tornam 

premente a implementação de práticas favorecedoras da possibilidade de ser 
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revertida a exclusão.  

V. Neste congresso são várias as temáticas a ser abordadas em prol da 

comunidade, nomeadamente, a Arte e integração em contexto pedagógico e 

comunitário, Arte-Terapia para o suprimento do lugar social e o drama da não 

pertença: a Arte- Terapia na integração de pessoas e populações excluídas, 

entre outras; 

VI. A SPAT está inscrita na Base de Dados para Atribuição de Apoios (doravante, 

BDAA), sendo elegível, nos termos do n.º 1, do artigo 1.º do Regulamento de 

Atribuição de Apoios pela Junta de Freguesia de Alvalade (a seguir, RAAFA), 

para a atribuição de apoios financeiros e não financeiros por esta Junta de 

Freguesia; 

VII. A SPAT, solicitou um apoio não financeiro, sob a forma de cedência de 200 

pastas com logotipo da Junta de Freguesia de Alvalade, para utilizar no 

Congresso Português de Arte-Terapia que se realiza no fim de semana de 11 e 

12 de outubro de 2019; 

VIII. A Junta de Freguesia de Alvalade dispõe de 200 pastas com o seu logotipo 

para entrega na data aprazada; 

Nestes termos, e ao abrigo da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, maxime da 

alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º, tenho a honra de propor a esta Junta de 

Freguesia que aprove a atribuição do apoio não financeiro, na modalidade de 

cedência 200 pastas com o logotipo da Junta de Freguesia de Alvalade para o 

Congresso Português de Arte-Terapia que se realiza em outubro de 2019. 

Lisboa, 31 de julho de 2019. 

 

A Vogal 

 

 

Margarida Afonso 


