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A S S O C I A Ç Ã O



A Associação Tempos Brilhantes é uma instituição sem fins lucrativos criada a 

19 de Setembro de 2013, com sede na Quinta das Pontes, freguesia de Sta. 

Eufémia, concelho de Penela. Motivada por propósitos de âmbito social, 

cultural e económico, através das suas áreas de intervenção, esta instituição 

abrangerá todo o território nacional como espaço de intervenção, 

pretendendo alcançar esse desígnio através da promoção e preconização de 

projetos individuais de caráter local, inseridos em núcleos, delegações e 

representações.

Apoiada no trabalho prestado pelos seus associados fundadores, pessoas 

que desde sempre ofereceram este tipo de ações de uma forma ainda não 

concertada, e por aqueles - pessoas singulares e coletivas- que se associarão 

a esta iniciativa, a ATB prestará um conjunto de serviços de apoio ao 

empreendedor e à empregabilidade, serviços de educação, formação e de 

âmbito cultural com vista ao fomento e ação integrada, numa perspetiva 

dinâmica e planeada para o espaço de intervenção predito em consideração 

pelos indivíduos e comunidades intervenientes, bem como para a 

prossecução dos objetivos gerais e específicos da associação. 

introdução



PLANO
ESTRATÉGICO



planeamento estratégico

Perante um contexto macroeconómico adverso num país onde o desemprego se 

acentua diariamente, a pobreza e as dificuldades de sustentação económica dos 

indivíduos e das famílias não estancam e onde o Estado é cada vez mais incapaz de 

corrigir os desequilíbrios sociais, é crucial que a sociedade civil se assuma, 

definitivamente, como um dos grandes pilares do desenvolvimento económico, 

social e cultural.

A Associação Tempos Brilhantes, como um projeto integrado e agora constituído, 

pretende contribuir para a sustentabilidade económica daqueles que a ela se 

associarem, para o desenvolvimento social e económico dos agrupamentos de 

representantes que se estabelecerão na sua área de intervenção e para a ampliação 

do enriquecimento cultural da população em geral. Para isso, a nossa instituição 

contará com a experiência pessoal e profissional dos seus associados, da sua total 

disponibilidade e resiliência.

Para além dos serviços de voluntariado prestados pelos seus associados, no que 

concerne ao desenvolvimento de ideias e competências, serão disponibilizados 

mecanismos de apoio à criação de emprego junto de cada associado, com 

consultadoria e acompanhamento de projetos empresariais individuais e/ou 

coletivos, nas diversas áreas de atividade.

A sua intervenção visa a criação de valor, para aqueles que nela participem, através 

de apoios financeiros e/ou logísticos, assentes na promoção do trabalho e das 

competências, de ideias e oportunidades como principais fatores de sucesso.



planeamento estratégico

Assim, apostar-se-à na divulgação de serviços inerente às atividades dos mesmos, 

com o desenvolvimento continuado de redes físicas e virtuais de promoção e 

comercialização de projetos, com vista à sustentabilidade de todos os  

colaboradores/promotores.

Recorreremos ao próximo quadro comunitário de apoio para cofinanciar a ação da 

ATB e iniciativas individuais dos seus associados, dando ênfase aos protocolos 

institucionais com entidades públicas e privadas e ao apoio à empregabilidade. 

Estas serão as principais opções estratégicas da associação TB.

Aliando-se a todos estes fatores, incluímos a oferta de atividades culturais, 

educacionais e formativas, com promoção das artes e ofícios das populações dos 

locais de sua intervenção e do seu património. Assim se conseguirá responder de 

uma forma integrada às necessidades e bem-estar dos nossos associados.



PRINCÍPIOS 
DE AÇÃO



Missão

A missão da Associação Tempos Brilhantes é garantir a sustentabilidade cultural e 

socioeconómica locais, resultantes da ação dos seus associados, parceiros e 

comunidades intervenientes, através do estabelecimento de redes sinergéticas 

nacionais e internacionais, do uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação e do apoio voluntário da equipa técnica da associação, no sentido de 

se desenvolver a criação de emprego, atividades económicas e serviços de caráter 

sóciocultural.

Visão

A Associação Tempos Brilhantes procura ser uma organização de referência nas 

suas áreas de intervenção e nos locais do seu alcance, bem como no panorama 

nacional do associativismo sem fins lucrativos.

 

Valores

Apoiar

Inovar

Partilhar

Solidariedade

Responsabilidade

Competência

Dedicação

Integridade

Progresso



ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE

CULTURA E EDUCAÇÃO

ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO

FORMAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PARCERIAS

COMUNICAÇÃO, MARKETING E TECNOLOGIA

VOLUNTARIADO



OBJETIVOS



Responder de uma forma integrada, irreverente e com vista à criação de valor, 

promovendo-se a sustentabilidade económica dos seus associados, suas famílias e 

comunidades locais, através da viabilização dos projetos individuais e coletivos 

apoiados e promovidos pela instituição;

Estabelecer redes de promoção e comercialização de atividades económicas dos 

associados e defesa da propriedade inteletual e de marcas próprias;

Promover a empregabilidade - autoemprego, junto de parceiros público e privados 

e no interior da própria instituição;  

Enfatizar os projetos educativos, formativos e de âmbito cultural de colaboradores 

e associados;

Desenvolver ações de voluntariado, obrigatórias para a condição de associado, 

com atividades sem fins lucrativos em prol das comunidades e da associação;

Fomentar atividades com fins lucrativos em prol da sustentabilidade económica 

dos associados e comunidades locais de atuação da instituição;

Apoiar a concretização de negócios e o recurso a diversas fontes de financiamento 

disponíveis.

Valorizar o capital humano – ideias e competências;

Estabelecer “pontes” e ligações entre instituições, pessoas e comunidades;

Otimizar a economia digital para o desenvolvimento de redes

Promover o empreendedorismo, fundamentalmente, de caráter social. 

objetivos



ALGUNS
PROJETOS
ATB





Open Week, Sessão de Música

Dolce Vita, Coimbra

Crianças e adultos

2013

Férias Brilhantes

Coimbra

Crianças dos 3 aos 5 anos

2011

Empreendedorismo & 

Empregabilidade

Junta de Freguesia de Espinhal - Penela

Desempregados e Empreendedores

2014

Mega Aula Yoga - Projeto Nutriser

Agrup. Escolas de Álvaro Velho - Barreiro

Alunos do 1ºCEB

2011

Horta pedagógica - Projeto Nutriser

Escola da Quinta Nova da Telha

Barreiro

Alunos do 1ºCEB

2012



Visita da Arte - Projeto Educ´arte

Penela

Alunos do 1ºCEB, Agrup. de escolas

de Infante D.Pedro

2014

Festival de Artes Performativas

Projeto Educ´arte

Penela

Público em geral

2011

Brincar ao Natal

Presépio de Espinhal - Penela

Público em geral

2014

Visita ao Parque Biológico de Gaia

Vila Nova de Gaia

Crianças do 1ºCEB

2010

Halloween Fashion Show

Auditório da Biblioteca Mun. de Penela

Crianças do 1ºCEB

2011



atbrilhantes

Estamos no

 Entre em contato!

ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

Quinta das Pontes 

Sta. Eufémia 3230-274 Penela 

T.: 96 892 0 230 

Email.: temposbrilhantes@gmail.com 


