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ATA N.º 13  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20-06-2017  

CÂMARA MUNICIPAL  

No seguimento da proposta do Sr. Presidente, intitulada “APOIOS FINANCEIROS NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO”, datada de 16 de junho de 

2017, considerando que:  

1. O Município de Aveiro aprovou o Regulamento Municipal de Apoio às Associações, 

o qual foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 91, de 12 de maio de 2015, onde 

se encontram definidas as formas de apoio do Município às Associações;  

2. A plena execução do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), após o visto 

concedido pelo Tribunal de Contas aos contratos PAM e de Assistência Financeira, no 

passado dia 27 de janeiro de 2017, somado à deliberação de Câmara, de 19 de abril de 2017, 

de aprovação do mapa de fundos disponíveis que a CMA passou a ter positivos (passando a 

cumprir a Lei dos Compromissos), situações que permitiram as condições necessárias para 

que se pudesse restabelecer um apoio regular à atividade associativa concelhia cuja atividade 

contribua para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos aveirenses e que 

prossiga fins de interesse público;  

3. Em 9 de novembro de 2016, foi enviado ofício às Associações do Concelho de 

Aveiro para, querendo, requererem o seu registo no Registo Municipal das Associações 

(RMA), tendo 144 associações apresentado requerimento para registo; 

4. A 20 de janeiro de 2017, foi enviado novo ofício, a todas as Associações que 

previamente tinham requerido registo no RMA, a informar que se encontrava aberto, até às 

13h00 do dia 6 de fevereiro de 2017, o período para apresentação de candidaturas a apoio 

municipal; 

5. Foram recebidas 144 candidaturas a Apoio Municipal, sendo que 14 respeitam a 

Apoio Pontual, 67 a Apoio à Atividade Regular e 63 a Apoio ao Investimento; 

6. Conforme disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural de 

interesse para o Município; 
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7. Nos termos do disposto na alínea f), do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o Município de Aveiro dispõe de atribuições no domínio dos 

tempos livres e desporto, na prossecução dos interesses próprios da respetiva população; 

8. O Município de Aveiro tem atribuições, na prossecução dos interesses próprios da 

respetiva população, no domínio da ação social, de acordo com o previsto na alínea h) do n.º 2 

do artigo 24.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

9. O Regulamento Municipal dos Apoios às Associações, doravante abreviadamente 

designado por RMAA, no reconhecimento da forte dinâmica associativa da comunidade 

aveirense que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social do Município e 

por isso merece o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, veio estabelecer as regras relativas à 

atribuição de benefícios a entidades que, no Município de Aveiro, contribuam para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações e que prossigam fins de 

interesse público, nomeadamente nas áreas sociais, culturais, educativas ou outros de relevante 

interesse público, conforme dispõe o n.º 1 do seu artigos 2.º e o n.º 1 do seu artigo 5.º; 

10. Conforme disposto no n.º 2, ao artigo 7.º do RMAA, só poderão beneficiar de apoio 

as associações dotadas de personalidade jurídica e legalmente constituídas, sediadas ou com 

representação no Município de Aveiro, que prossigam fins de utilidade pública e que 

cumpram as formalidades previstas na lei para o recebimento de apoios públicos; 

11. O apoio à atividade regular destina-se a contribuir para a concretização de atividades 

inscritas em plano anual de atividades das entidades candidatas; 

12. O apoio à realização de ações pontuais encontra-se previsto no artigo 10.º do 

RMAA e destina-se a contribuir para a realização de atividades não incluídas pelas entidades 

no seu plano anual de atividades e à realização de atividades de relevante interesse público 

municipal; 

13. O apoio ao investimento destina-se a apoiar as Associações nas aquisições e obras 

necessárias à sua atividade; 

14. Estão pois criadas as necessárias condições legais e financeiras, para que a opção 

política assumida no atual mandato autárquico, de apoiar financeiramente as Associações do 

Município, seja assumida com a contratualização dos apoios que serão cumpridos em 

absoluto, o que se traduz num relevante passo de fortalecimento ao Movimento Associativo 

Municipal que a Câmara Municipal de Aveiro concretiza pela sua relevante importância 

social, económica e política;  

Considerando ainda que:  

15. Por sua vez, as Associações constantes no mapa se encontram registadas no Registo 

Municipal de Associações do Município de Aveiro, condição exigida pelo n.º1 do artigo 14.º 
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para a apresentação de candidatura aos apoios previstos no Programa Municipal de Apoio ao 

Associativismo; 

16. As Associações referidas no mapa seguinte desempenham um importante papel no 

Município de Aveiro com relevante interesse municipal, nas várias áreas de atuação; 

17. As Associações apresentaram candidaturas ao Apoio à Atividade Regular, ao 

Investimento ou às Atividades Pontuais, juntando para o efeito os respetivos Planos de 

Atividades; 

18. A análise técnica às candidaturas realizada pela Comissão de Análise às 

Candidaturas apresentadas no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações. 

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos e para os efeitos previstos na alínea o) e 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as 

minutas dos contratos-programa para o ano de 2017, no domínio cultural e no domínio social, 

os protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais, os contratos-

programa para o ano letivo 2016/2017, e os contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo para a ápoca 2016/2017, com as Associações, que se encontram anexos à referida 

proposta, e cujo mapa síntese se apresenta a seguir: 

ASSOCIAÇÃO 

Apoio 

Atividade 

Regular 

Apoio ao 

Investimento 

Apoio às 

Atividades 

Pontuais 

PAIS 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas 

Básicas e Jardins de Infância da Vera Cruz e Barrocas de 

Aveiro – APEVECA 

2.000€ --- --- 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 

da Glória 
1.000€ --- --- 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica da Presa - APRESA 
1.000€ --- --- 

DESPORTIVAS 

Casa do Povo de Esgueira 4.000€ 4.000€ --- 

Associação Recreativa e Cultural da Barroca 5.000€ 160.000€ (*) --- 

Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto 3.000€ 3.000€ --- 

Associação Desportiva de Nariz 3.000€ --- --- 

Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha 4.000€ 8.000€ --- 

Alavarium – Andebol Clube de Aveiro 15.000€ 10.000€ --- 

Coletividade Popular de Cacia 4.000€ --- --- 

ACREMA – Associação Cultural e Recreativa de Mataduços 1.000€ --- --- 

Clube do Povo de Esgueira 15.000€ --- --- 

Clube de Voleibol de Aveiro 4.000€ --- --- 

Clube de Natação – Amarra ao Cais 1.000€ --- --- 
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Clube de Caça e Pesca Aveiro Vouga 1.000€ --- --- 

Centro Desportivo São Bernardo 15.000€ --- --- 

CENAP – Centro Atlético Povoa Pacense 25.000€ 15.000€ --- 

IDEC – Instituto Desenvolvimento e Estudos de Cacia 4.000€ --- --- 

Grupo Desportivo Eixense 6.000€ 7.500€ --- 

Futebol Clube Bonsucesso 15.000€ 120.000€ (*) --- 

Escola Gímnica de Aveiro 2.000€ --- --- 

Clube Ténis de Mesa da Oliveirinha 3.000€ 2.000€ --- 

Clube Estrela Azul 5.000€ 220.000€ (*) --- 

Clube dos Galitos 40.000€ 22.000€ --- 

Sporting Clube de Aveiro 30.000€ --- --- 

Associação Desportiva de Taboeira 20.000€ --- --- 

Sport Clube Beira-Mar 30.000€ --- --- 

CULTURAIS 

ADERAV – Associação para o Estudo e Defesa do Património 

Natural e Cultural da Região de Aveiro 
2.000€ 1.300€ --- 

Associação Musical e Cultural de São Bernardo 3.000€ 7.000€ --- 

Banda Amizade 5.000€ --- 10.000€ 

Coral Polifónico de Aveiro 2.500€ --- --- 

Coral São Pedro de Aradas 2.500€ --- --- 

Coral da Vera Cruz 2.500€ --- --- 

Grupo Cénico e Cultural Outras Eras --- 2.000€ --- 

Grupo Cultural e Recreativo da Taipa 1.500€ --- --- 

Grupo Cultural São Bernardo a Cantar --- 1.500€ --- 

Grupo Cultural Semente 500€ --- --- 

Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas 2.000€ --- --- 

Grupo Folclórico de Esgueira --- --- 2.500€ 

Grupo Poético de Aveiro --- --- 1.840€ 

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia 3.000€ 2.000€ --- 

Escola de Música da Quinta do Picado 5.000€ 5.000€ --- 

Rancho Folclórico da Nossa Senhora da Nazaré 1.500€ --- 1.000€ 

Rancho Folclórico do Baixo Vouga 3.000€ --- 2.000€ 

Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe --- 4.000€ 1.000€ 

Sociedade Musical de Santa Cecília 3.000€ --- --- 

Associação Recreativa Eixense 5.000€ 5.000€ --- 

Associação de Melhoramentos de Horta 1.000€ --- --- 

Academia de Saberes de Aveiro --- --- --- 

AMUSA – Associação dos Amigos do Museu de Aveiro --- --- --- 

Associação Gravity Motion --- --- --- 

Geo-CIDAADS – Centro de Informação e Divulgação Ação 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
--- --- --- 
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SOCIAIS 

ACAPO – Associação dos Cegos e Ambíopes de Portugal – 

Delegação do Distrito de Aveiro 
500€ 2.500€ --- 

Associação Centro Social e Cultural de Nossa Senhora da 

Graça de Quintãs 
1.000€ --- --- 

Associação de Melhoramentos de Eixo --- 5.000€ -- 

Associação Parceiros da Amizade 3.500€ --- --- 

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Deficiente Mental – Delegação de Aveiro 
4.500€ 15.000€ --- 

Associação Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas --- 2.500€ --- 

CARDA – Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de 

Aveiro 
8.100€ --- --- 

Casa do Povo de Oliveirinha – Centro Infantil de Oliveirinha --- 10.000€ --- 

Centro Comunitário Vera Cruz --- 6.000€ --- 

Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado --- 15.000€ --- 

Centro Social de Azurva 5.000€ 5.000€ --- 

Centro Social de Santa Joana Princesa --- 5.000€ --- 

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz --- 5.000€ --- 

Centro Social e Paroquial de São Bernardo --- 15.000€ --- 

Centro Social e Paroquial de São Jacinto --- 5.750€ --- 

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima --- 15.000€ --- 

Centro Social e Paroquial São Pedro de Nariz --- 10.000€ --- 

Centro Social e Paroquial Santo André de Esgueira --- 2.500€ --- 

CERCIAV – Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos 

Cidadãos Inadaptados de Aveiro 
7.400€ --- --- 

Florinhas do Vouga --- 10.000€ --- 

Fundação Padre Félix 3.000€ --- --- 

Patronato Nossa Senhora de Fátima --- 10.000€ --- 

Inclu-Ria 2.500€ --- --- 

Missão Saúde para a Humanidade 1.500€ 7.500€ --- 

Pais em Rede – Núcleo de Aveiro 4.000€ --- --- 

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 5.000€ --- --- 

ONG, PROFISSIONAIS E OUTRAS 

Agoraveiro - Associação para a Promoção do Cidadão Ativo 1.000€ --- --- 

Foi igualmente deliberado, por unanimidade, submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal os encargos plurianuais quantificados nas Minutas dos Contratos-

Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural 

da Barroca, o Futebol Clube do Bom Sucesso e o Clube Estrela Azul, anexas à referida 

proposta e referenciados com (*) no quadro anterior, nos termos fixados no artigo 6.º, n.º 1, 

alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. 


