Guião de Ajuda
Pesquisa

Instituto Português da Juventude – Departamento de Associativismo

Apresentação do Roteiro do Associativismo

O Roteiro do Associativismo é um projeto do Instituto Português da Juventude (IPJ), concertado com as
plataformas de representação do Associativismo Jovem, Conselho Nacional de Juventude e Federação
Nacional de Associações Juvenis, que pretende promover o Associativismo Jovem e o intercâmbio interassociativo e tem ainda como objetivos complementares:
•
•
•
•
•
•

Divulgar e promover o Associativismo Jovem e o Registo Nacional do Associativismo Jovem;
Permitir o conhecimento da distribuição geográfica e temporal de recursos, projetos e atividades do
Associativismo Jovem;
Promover a troca de experiências e recursos \ serviços no universo associativo;
Dinamizar uma plataforma social e de conhecimento, geo-referenciada, de base interativa, em suporte
on-line;
Facilitar a constituição de redes associativas, parcerias e projetos inter-associativos;
Promover as boas práticas associativas.

Assim, seguindo o Roteiro proposto pelo Associativismo Jovem, é possível encontrar facilmente, por região,
recurso ou tipo de entidade, através do motor de pesquisa associado, informação de grande utilidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos identificativos das associações;
Locais para alojamento;
Espaços para atividades;
Serviços disponíveis;
Equipamentos;
Recursos Humanos com competências diversificadas;
Informação sobre certificações e parcerias;
Condições de acessibilidade e mobilidade condicionada;
Projetos significativos em curso;
Atividades calendarizadas.

A informação constante neste Roteiro pertence apenas a associações de jovens inscritas no RNAJ Registo Nacional do Associativismo Jovem e corresponde aos respetivos recursos que estas pretendem
disponibilizar a outras associações, bem como ao público em geral.

Roteiro do Associativismo

2

Realizar Pesquisas no Roteiro do Associativismo

I. No Portal da Juventude ( http://juventude.gov.pt), aceder a Associativismo

II. Aí escolhe a opção Roteiro do Associativismo.
Ao entrares, encontras toda a informação que necessitas saber sobre este projeto, bem como o acesso direto
à página do Roteiro do Associativismo.
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De seguida, visualizarás a página inicial do Roteiro do Associativismo.
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III. Aí encontras duas opções de acesso a informação:
•
•

Pesquisa Rápida
Pesquisa Avançada

IV. Em ambas as pesquisas (rápida ou avançada), os resultados da tua pesquisa aparecem referenciados no
Mapa de Portugal, bem como em listagem por associação.
V. Consoante o tipo de pesquisa e de recurso escolhido (por ex: alojamento, espaços, equipamento, etc), são
dadas diferentes cores aos pontos referenciados no mapa.

Significado da legenda:
• Bola Vermelha – Sede da associação.
Resulta de pesquisas por “nome da associação”, “distrito”, recursos “equipamento”, “recursos humanos” e
“certificações e parcerias”.
• Bola Azul – local do alojamento.
Resulta de pesquisas apenas por alojamento. Pode ser ou não diferente da sede da associação e existir
mais de uma localização por associação.
• Bola Verde – Local do espaço.
Resulta de pesquisas apenas por espaço. Pode ser ou não diferente da sede da associação e existir mais
de uma localização por associação;
• Bola Roxa – sede da associação
Exclusiva da pesquisa avançada. Corresponde à combinação da pesquisa de recursos alojamento e/ou
espaço (que podem ter localização diferente da sede da ass.) com outros restantes recursos (afetos à
sede da ass.).
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Pesquisa Rápida

1. A Pesquisa Rápida permite-te encontrar a informação que procuras, de modo mais célere, recorrendo aos
seguintes motores de busca:
Nome da Associação – podes escrever o nome completo ou apenas uma palavra de referência;
Distrito – podes escolher um dos distritos de Portugal Continental ou as Regiões Autónomas;
Recurso – podes escolher um dos seguintes recursos:
•
•
•
•
•

alojamento
espaço
equipamentos
recursos humanos
certificações e parcerias

2. Podes selecionar um ou mais motores de busca em conjunto.
3. Para obteres os resultados de pesquisa, clica no botão Pesquisar.
4. Observa o seguinte exemplo:

Como resultado desta pesquisa, obterás a listagem e os pontos georreferenciados no mapa, das associações
com a palavra “Cultural” no seu nome, que disponibilizam alojamento no Porto.
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Pesquisa Avançada

1.Com esta opção de pesquisa, podes refinar a procura dos motores de busca constantes na Pesquisa Rápida.
2. Podes selecionar um ou mais motores de busca em conjunto.
Para além dos motores de busca relativos à Área Geográfica e Associação, em Mais opções podes abrir cada
uma das opções de consulta (clicando com o cursor na seta vermelha) e escolher uma ou mais caixas de
seleção.

Observa o seguinte exemplo de pesquisa relativo a Alojamento e Espaços:

Os resultados de pesquisa correspondem sempre a associações que disponibilizem o conjunto de
condições escolhidas e não a associações que disponham apenas de uma das condições.
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Ou seja, no exemplo acima, os resultados corresponderão somente a associações que tenham: camaratas,
quartos duplos c/wc, espaço para campo de férias e sala de formação.
3. Após clicares no botão “Pesquisar”, surgem os resultados de pesquisa que selecionaste, em listagem e
pontos georreferenciados no mapa.
Em primeiro, são elencadas as opções escolhidas por motor de busca, seguindo-se o número de registos
encontrados.
Ainda sobre o mesmo exemplo:

Nome da associação
Tipo de entidade
Município e distrito da sede

Para obteres mais informação sobre os resultados de pesquisa, bem como sobre a associação, deves clicar
em “ver associação”.
Ao abrires este link, aparecerá a página da associação, onde se encontra visível a morada, contactos e
coordenadas geográficas, bem como o respetivo mapa da localização da sede.

Nome da associação
Morada
Contactos
Coordenadas geográficas
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Para mais informação, basta clicar com o cursor nas setas vermelhas.
Na ficha de cada associação poderás, então, encontrar informação específica relativamente a:
•

Identificação da associação (localização e contactos, tipo de entidade e áreas de intervenção);

•

Alojamento (morada, fotos, como chegar, tipologia, nº de quartos e nº de camas, custos);

•

Espaço para atividades (divisão por Espaço Interior e/ou Exterior, morada, fotos, como chegar,
tipologia, quantidade, capacidade, custos);

•

Serviços disponíveis (disponível nos alojamentos e espaços);

•

Condições de acessibilidade e mobilidade condicionada (tipologia, quantidade, descrição);

•

Equipamento (tipo de equipamento, quantidade, custos, discriminação do equipamento);

•

Recursos Humanos com competências diversificadas para prestar apoio nas atividades
realizadas nos espaços da associação ou para estabelecer parcerias (funções desempenhadas, nº,
custos e descrição);

•

Certificações e/ou parcerias estabelecidas pela associação (certificações nacionais e internacionais,
parcerias, dados sobre nº e data de validade de alvarás, outros);

•

Projectos de referência demonstrativos do âmbito de atividade da ass. e do impacto no meio
associativo e/ou comunidade (designação, área de intervenção e descrição).

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais, deverás contactar diretamente a associação em causa,
através dos dados de identificação constantes na ficha de identificação da associação.
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Apoio Complementar

•

Apesar da leitura deste guião, subsistem dúvidas de utilização?
Então deves dirigir-te aos serviços regionais do IPJ da área da sede da tua associação e solicitar o
contacto da pessoa responsável pela área do Associativismo.
http://juventude.gov.pt/Portal/IPJ/OndeEstamos/

•

Necessitas de algum esclarecimento adicional?

•

Gostavas de saber mais sobre alguma associação e/ou recursos que disponibiliza?
Neste caso, para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais contacta diretamente a associação
em causa, através dos dados de identificação constantes na ficha da associação disponibilizada no
Roteiro do Associativismo.

Segue o teu caminho!
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