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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.



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.

c) Orçamento
As Empresas, anualmente, dotarão o respetivo 
orçamento necessário para a execução do projeto, 
com um valor igual ou superior a 1000€.

d) Candidatura
Os atletas/desportistas interessados deverão preencher 
a ficha de inscrição do Projeto Atitude Agora! através 
de formulário disponível no site da Câmara Municipal 
da Mealhada, que deverá ser enviado via email para 
sentiravida@cm-mealhada.pt, para posterior análise e 
encaminhamento. Após solicitação de documentação 
e análise das candidaturas, as propostas serão 
encaminhadas para as empresas, que procederão à 

1. Como poderá uma empresa associar-se como 
financiador do Projeto Atitude Agora! (A2)? 
As empresas poderão associar-se ao projeto, 
sendo condição obrigatória respeitar o critério de 
funcionamento do Projeto Atitude Agora (ponto 2).

2. Normas a respeitar pelas eventuais empresas 
financiadoras:

a) Apoios
O apoio será atribuído de acordo com a seleção 
efetuada das candidaturas baseada em critérios 
definidos e tendo em conta o valor disponibilizado 
anualmente pela empresa.
O apoio terá a duração de um ano e destina-se a 
suportar as mensalidades/materiais necessários 
à prática desportiva de cada atleta/desportista 
selecionado. 
Possui legitimidade para requerer o apoio a 
população alvo que a empresa estipular.
No caso de os atletas/desportistas selecionados 
virem a registar níveis de assiduidade inadequados 
à prática desportiva ou outros comportamentos 
que entrem em conflito com os corretos valores 
de convivência social e desportiva, nomeadamente 
o fair-play, este apoio poderá vir a ser retirado no 
decorrer do projeto por deliberação da gerência 
da empresa. Para tal, deverão as entidades para 
as quais os atletas/desportistas foram integrados 
colaborar com o fornecimento de toda a informação 
necessária, como por exemplo, através dos mapas de 
assiduidade, de castigos da competição, de atitudes 
e valores dos atletas. Esta informação deverá ser 
enviada à Coordenadora do Projeto Atitude Agora!, 
de modo a proceder a uma análise, para posterior 
encaminhamento à empresa.
A monotorização de cada “projeto de vida” será 
efetuada pela Coordenadora do A2, a qual fará a 
articulação com as associações desportivas.

b) Critério de Seleção
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

selecção dos candidatos e informarão a CMM quem 
são os selecionados.
O financiamento não terá período de candidatura, 
no entanto, estará condicionado à existência de 
bolsa, tendo em conta que as empresas estipularão 
anualmente um número limite. 

e) Pagamento
O apoio monetário será efetuado diretamente com 
as Associações, Clubes e Empresas Desportivas 
(ginásios) do concelho da Mealhada.
O valor será atribuído de forma personalizada, logo, 
de acordo com as necessidades de cada situação.
O pagamento será efetuado via Transferência 
Bancária às Associações, Clubes e Empresas 
Desportivas (ginásios), mediante recibo à empresa 
financiadora.
O material adquirido para a prática da modalidade 
ficará, no final de cada apoio, para as entidades 
desportivas, de modo a ser utilizado no projeto.

f) Proteção de Dados
As Empresas deverão cumprir integralmente o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD), no que concerne à recolha e tratamento 
de dados pessoais, fornecidos para a execução do 
projeto.


