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Nota N.º: 43/ 2020

Data: 12/03/2020

Assunto:
Câmara de Águeda apoia coletividades do Concelho

Câmara atribui mais de 639 mil euros a coletividades do Concelho

Apoio reflete a aposta do Município em promover políticas que se possam traduzir no 
aumento da prática da atividade física e desportiva na população do Concelho

A Câmara Municipal de Águeda vai atribuir 639.467,68 euros, no âmbito das suas 
competências e segundo o Código Regulamentar do Município de Águeda, a 28 
coletividades do Concelho, uma verba que visa apoiar as atividades que vão ser 
desenvolvidas ao longo da época desportiva 2019/2020. O trabalho desenvolvido pelas 
coletividades, nas diversas modalidades desportivas, tem vindo a produzir resultados, que 
colocam Águeda num patamar de referência nacional.

Edson Santos, Vice-Presidente da Autarquia de Águeda, salienta a importância deste 
contributo do Município para a vitalidade das coletividades do Concelho. “Estas instituições 
são a força motriz da atividade desportiva que é realizada em todo o Concelho, são exemplo
de dinamismo e proatividade e são parceiros inestimáveis para o desenvolvimento das 
ações desportivas nas várias localidades, o que justifica o investimento da Autarquia”, 
sublinhou o também Vereador do Desporto, Saúde e Bem-Estar.

É objetivo da Autarquia afirmar Águeda como uma referência na área desportiva, 
promovendo políticas diversificadas que se possam traduzir num aumento da prática da 
atividade física e desportiva por parte da população do Concelho, pelo que os incentivos 
definidos se enquadram nesta estratégia de apoio a estruturas e entidades que promovem 
atividades lúdico-desportivas em todo o Município.

Numa lógica que se baseia no lema “Desporto é Vida” e apostando em políticas alicerçadas 
na ideia de que o desporto é para todos, a estratégia da Câmara, apoiando as coletividades 
do Concelho, é que se aumente o número de praticantes desportivos, aos níveis federativo, 
amador e recreativo, consciencializando a população para os benefícios do desporto 
enquanto elemento-chave para a saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Entre as áreas apoiadas e que representam uma aposta clara da Autarquia, destaque para 
as que se referem ao desporto adaptado – que evidencia uma majoração de 50% no apoio 
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prestado – e as que têm um forte cariz social, enquanto ferramentas de integração social e 
inclusão desportiva, visando tornar Águeda uma referência nacional a este nível. 

Foi ainda atribuída uma fatia de 7.208,75 euros que visa prestar auxílio aos mais 
carenciados, atletas que integram os escalões A e B da Segurança Social, bem como atletas
cujas famílias são compostas por um agregado de dois ou mais descendentes que 
pratiquem desporto em associações ou clubes do Concelho, um investimento social que 
pretende contribuir para que mais pessoas possam desenvolver atividade desportiva, 
independentemente das suas capacidades económicas. 

De destacar também o apoio concedido no âmbito do Mérito Desportivo, um incentivo criado 
este ano e que visa premiar quem se distingue no panorama desportivo no Concelho e que 
se vai consubstanciar num investimento global de 52.752,50 euros. 

Importa salientar ainda o apoio prestado na área do Desporto Escolar, com o objetivo de 
captar jovens cada vez mais cedo para a atividade desportiva, bem como o Desporto 
feminino, uma vez que os clubes e associações do Concelho registam um cada vez maior 
número de atletas federadas no Concelho, principalmente nas modalidades de basquetebol, 
andebol e ginástica.

Tendo em conta o seu desempenho desportivo e no âmbito do Programa de Apoio, a 
Câmara de Águeda vai atribuir, com caráter individual, um incentivo global de 25.562,50 
euros a 22 atletas.

Os apoios concedidos estão distribuídos da seguinte forma: 

- ABIMOTA (10.000 euros); 
- Aero Clube de Águeda (4.937,50 euros); 
- Águeda Action Club – ACTIB (101.552,55 euros); 
- ALL4GYM – Associação Gímnica de Águeda (13.014,75 euros); 
- Associação Amigos das Pit-Bikes (7.068,05 euros);
- Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Carqueijo (2.462,50 euros);
- Associação Desportiva de Travassô (16.013,75 euros);
- Associação Desportiva e Recreativa de Fermentelos (3.835 euros);
- Associação Desportiva Valonguense (12.150,01 euros);
- AK Águeda – Associação de Karaté de Águeda (3.682 euros);
- Associação de Recreio Cultura e Assistência – ARCA (5.413,17 euros);
- Casa do Povo de Valongo do Vouga (8.175,50 euros);
- Centro Cultural de Barrô (8.332,33 euros);
- Clube Sport Algés e Águeda XXI (3.434,70 euros);
- Clube BTT de Águeda (11.218,75 euros);
- Clube de Aventura da Bairrada (4.991 euros);
- Clube Desportivo da Pateira (9.116,77 euros);
- Clube de Ténis de Águeda (30.435,81 euros);
- Desportivo Atlético de Recardães – DAR (7.399,15 euros);
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- GiCA (39.615,47 euros);
- Grupo Desportivo e Cultural de Recardães (11.000 euros);
- Liga dos Amigos de Aguada de Cima – LAAC (40.667,80 euros);
- Recreio Desportivo de Águeda – RDA (70.075,09 euros);
- Ride by Natur (2.750 euros);
- Sporting Clube de Fermentelos (193.895 euros);
- Sport Clube de Paradela (3.947,50 euros);
- União Desportiva Mourisquense (12.283,54 euros);
- Trivial 13 – Airsoft Clube (2.000 euros).
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