
 

 

Edição de dados da entidade 
 

Para editar os dados da sua entidade, deve aceder ao portal do associativismo 

http://www.associativismo.guimaraes.pt , e autenticar-se com os dados facultados (caso não tenha 

os dados de acesso deverá contactar o Município). Após autenticação, deverá selecionar o menu 

“Minha Entidade” e clicar no botão “Editar“ no quadro que pretende efetuar as alterações/edições. 

 

Tendo já efetuado as edições pretendidas, deve selecionar a opção “Submeter” para guardar. 

Chamamos à atenção que o portal do associativismo é um portal web, e todas as alterações 

efetuadas deverão ser “Submetidas”, nada é guardado automaticamente.

 

 

 

http://www.associativismo.guimaraes.pt/


 

 

Os documentos da Associação, tais como Cópia do cartão de identificação, estatutos, entre outros, 

deverão ser submetidos na secção “Documentos a Anexar”, selecionado a opção “Anexar” e 

navegando na janela do Windows que surgirá até ao documento desejado, conforme as imagens que 

se seguem. 

NOTA: Os documentos deverão estar gravados em PDF e como já foi referido anteriormente, a 

informação só será salva após selecionar a opção “Submeter”. 

 

 



 

 

 

 

Outro ponto importante desta edição será o registo das infraestruturas que a Associação possui à 

data do registo. Esses deverão estar o mais discriminados possível, mencionando as caraterísticas 

dos mesmos tais como dimensões, equipamento disponível, entre outros. 

Este registo possibilitará a criação de um banco de recursos das Associações para futuras cedência, 

alugueres, etc. 

 

 



 

 

 

Solicitação de validação da entidade 
 

Após atualização de todos os dados da entidade deverão solicitar a validação da entidade ao 

Município. Sem esta validação não poderão proceder às candidaturas aos apoios. A validação deverá 

ser solicitada por atividade exercida pela entidade (Cultural, Desportiva e Solidariedade Social), pois 

são grupos de trabalhos distintos que validam o processo. 

Para procederem à solicitação da validação deverão aceder ao menu “Minha Entidade”, na área onde 

são apresentadas às várias atividades da entidade deverão solicitar a validação por atividade que a 

entidade exerce clicando no botão “Enviar para validação” conforme imagem abaixo. 

 

 

Após este passo os técnicos responsáveis do Município recebem uma notificação e procederão à 

analise e validação, a qualquer momento podem consultar o estado da validação: 

 Pendente – a aguardar a validação 

 Em analise – os técnicos estão a analisar o processo 

 Validado – validação concluída com sucesso, podem proceder à candidatura. 


