
Município
Mealhada

#d
es

po
rto

se
m

fro
nt

ei
ra

s 

ContaCtos
E-mail sentiravida@cm-mealhada.pt

telm.: 924435030
tel.: 231200980 (ext. 602)

www.cm-mealhada.pt

sobre o projeto

A Atividade Física, é sem dúvida, um bem 
social com uma expressão relevante no 
nosso concelho. Promove a coesão e a 
consolidação da cidadania, assumindo 
assim um papel primordial no processo de 
socialização e desenvolvimento de todos 
nós enquanto cidadãos.

A Atividade física integra valores sociais, 
educativos e culturais que nos formam 
enquanto seres humanos. Promove a 
inserção, a saúde física e psicológica, bem 
como a participação na vida social.

Neste sentido, o projeto “Atitude Agora!” 
pretende fomentar sinergias que 
potenciem “projetos de vida saudáveis 
em termos físicos, psicológicos e sociais” 
através da articulação da Câmara Municipal 
de Mealhada, com as diversas entidades 
desportivas e de âmbito social, escolar, 
da saúde e empresarial, do concelho 
da Mealhada. O “A2” terá como objetivo 
possibilitar aos munícipes, a experiência 
de vivenciar um concelho ativo, inclusivo e 
saudável física, psicológica e socialmente.
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1. O que é o Projeto Atitude Agora! (A2)?
O Atitude Agora! visa fomentar projetos de 
vida saudáveis em termos físicos, psicológicos 
e sociais, através da prática da atividade física, 
na perspetiva de trabalhar o Desporto numa 
lógica de resposta social.

2. A quem se destina?
A toda a comunidade que tenha interesse em
vivenciar uma prática desportiva, com o 
acompanhamento do Projeto A2.

3. Quais os apoios que poderá usufruir?
Na eventualidade do beneficiário necessitar 
de apoio na prática desportiva e se enquadrar 
nos critérios de atribuição, poderá usufruir do 
pagamento de mensalidades e/ou materiais 
necessários. Este apoio será efetuado 
diretamente à Entidade Desportiva.

4. Qual a forma de obter financiamento para 
uma modalidade desportiva?
A análise da candidatura terá como critério a 
forma de cálculo utilizada no Setor da Ação 
Social da Câmara Municipal da Mealhada, no 
que diz respeito à atribuição de apoios, com 
base nas informações fornecidas quanto aos 
rendimentos mensais e às despesas fixas do 
agregado familiar.  Serão considerados os valores 
cujo rendimento per capita não seja superior a 
50% do valor da Pensão Social do regime não 
contributivo da segurança social, sendo este 
o valor utilizado como referência quando se 
analisar qualquer parecer sobre a atribuição do 
apoio. Nas situações em que o valor per capita 
seja superior a 50% do valor da Pensão Social 
do regime não contributivo da segurança social, 
apesar do agregado não reunir os critérios para 

atribuição do apoio, poderá o Coordenador do 
Projeto A2, deixar à consideração das empresas o 
deferimento, atendendo a questões devidamente 
fundamentadas.

5. Como poderá efetuar a sua inscrição?
Poderá inscrever-se através do preenchimento 
da ficha de inscrição que se encontra no site 
da Câmara Municipal da Mealhada (www.cm-
mealhada.pt/), a qual deverá enviar para o email 
sentiravida@cm-mealhada.pt.

6. Como funciona o projeto A2?
Após recepção da ficha de inscrição, a mesma será 
analisada pela Técnica de Serviço Social da CMM, 
que efetuará o encaminhamento, com necessidade 
de financiamento ou não, para as entidades 
desportivas. Na eventualidade de ter necessidade 
de financiamento, este poderá ser efetuado através 
do apoio da Autarquia ou de uma Empresa/
Entidade parceira. Posteriormente será efetuada 
uma monotorização da prática desportiva, junto 
com o beneficiário e a entidade desportiva. 

7. Para que Entidades Desportivas serão os 
beneficiários encaminhados?
Os beneficiários serão encaminhados para todas 
as Associações, Clubes e Empresas Desportivas 
(ginásios) do concelho da Mealhada.

8. Para além da inscrição individual do 
munícipe, que entidades poderão facilitar a 
inscrição e encaminhamento dos beneficiários 
para o Projeto Atitude Agora! ?
Os beneficiários também poderão ser 
encaminhados por entidades de âmbito social, 
desportivo, da educação, bem como da saúde.


