
Resumo 
 

O continuado envolvimento pessoal no universo associativo ofereceu ao autor a viva 

percepção da carência – transversal - de um suporte alternativo para o relacionamento 

que promove. O relacionamento associativo, em Portugal, é voluntarioso e os seus 

resultados atestam bem da sua vitalidade e valor social, mas tem de se considerar 

pouco dinâmico. Um dos motivos, senão o principal, é a quase obrigatoriedade da 

deslocação física dos sócios (ou outro público) a determinados espaços e mesmo, 

quando activos, da sua frequência assídua.  

Quer seja para a resolução de qualquer assunto mais formal, quer para produzir ou 

aceder a informação, quer ainda na fruição do objecto social da instituição, a necessária 

presença física é muitas vezes o principal entrave a um maior dinamismo e 

participação, no funcionamento das associações. A investigação acerca do Estado da 

Arte, em diferentes media e entrevistas pessoais, resultou na aguda percepção da 

transversalidade daquela carência, a par de uma deficiente informatização da 

generalidade das Associações.  

Neste trabalho propor-se-á um modelo de sistema de informação on-line, sob a forma 

de um site (ou sítio Web), de tal forma parametrizável que possa servir de paradigma à 

informatização e aos contactos não necessariamente presenciais de qualquer 

associação, enquanto entidade característica. O objectivo é dotar o relacionamento 

associativo (interno e externo) de um meio pró-activo que lhe permita processar-se 

(também) ubiquamente, e-incluindo pessoas portadoras de deficiência ou mais idosas e 

o universo feminino - indivíduos que se mantêm afastados da actividade associativa. A 

perspectiva é a da implementação do tele-trabalho cooperativo e da disponibilidade 

permanente e global de um meio para a comunicação e a informação actualizadas que 

potencie as principais vertentes de actividade, a partir de qualquer local: planeamento, 

organização e fruição. A interface multimédia deste sistema será adaptada a três tipos 

distintos de utilizador: Gestor, Participante e Público. 

A implementação do modelo, a título de caso prático, elegeu a área “Cultural e 

Artística”. 

 
 



Abstract 
 
The continuous personal involvement in the associations’ universe gave to the 

author the sense of transverse lackness: the lack of an alternative basis to the 

relationship that it promotes. The association relationship in Portugal is voluntary 

and its results show its vitality and social value, but it must be considered not 

very dynamic. One of the reasons, or even the main reason, is the fact that 

people have to “go there” - the members of the association or the public have to 

go to a specific place or places. For members which work is particularly active, 

one of the difficulties is also the need for their almost daily frequency. 

When it is to solve a more formal issue, to produce or access information, or 

even when it refers to the association fruition itself, the physical presence is often 

the main trouble for a better and bigger dynamism and involvement in the life of 

traditional associations. The investigation about the state-of-the-art in different 

media and personal interviews strengthened the idea of that lack, along with 

another problem: the poor computerization of most associations. 

In this work we present a suggestion of an on-line information system model. 

This suggestion is given through the building of a web site that can be used by 

association members and is useful to get to information; that is to say to be a 

paradigm to computerization in the association field. This system will provide a 

way to create and share information among members (co-workers or not), dispite 

their effective or simultaneous presence (ubiquity), thereby e-including disabled 

or elder people and women. The main objective is to boost association 

relationships (both internal and external). For an association it is important to 

develop the cooperative work, by creating a web site as a means of 

communication and information update, accessible from any place, that gives 

privilege to strategic planning, managing and fruition. The multimedia interface of 

the system will be adapted to the three types of users: manager, member and 

public.  

The implementation of the model, as a case study, elected the “cultural and 

artistic” area. 


