
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 21, de 05 de fevereiro de 2021 

 

CANDIDATURAS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES 2021 

De acordo com o deliberado esta quinta-feira, 04 de fevereiro em Reunião de Câmara, 

encontram-se abertas as Candidaturas ao Programa Municipal de Apoio às Associações 2021, 

para atribuição de Apoio à Atividade Regular, bem como para o Apoio ao Investimento, por parte 

das Associações Culturais, da área da Ação Social, Jovens, Defesa e Promoção do Património, 

Escutismo e ONG sem fins lucrativos. Os interessados deverão entregar a sua candidatura até ao 

próximo dia 05 de março. 

Esta antecipação acontece na sequência do intenso combate à Pandemia de Covid-19 

que estamos a levar a cabo e que tem no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 

Económica / Operação Anti Covid-19 um importante contributo, nomeadamente e no que se 

refere ao apoio às Associações, na alínea b) da Ação 10, permitindo o adiantamento dos prazos 

de candidatura, para que que os vários apoios sejam disponibilizados o mais breve possível às 

Associações e por sua vez aos nossos concidadãos. 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que relativamente às candidaturas para 

apoio à Atividade Regular, deverão ser mencionados de forma autónoma, os eventuais apoios 

extra relacionados com o combate à Pandemia de Covid-19, a qual designaremos como “Linha 

Covid-19”. 

 

Ano difícil, ano de oportunidades 

Vivemos um ano muito difícil pelas condicionantes criadas pelo Combate à Pandemia da 

Covid-19, tendo a CMA e as Associações muitas das suas atividades sem possibilidade de serem 

concretizadas, sendo pois necessário ponderar bem estas circunstâncias, ponderar aproveitar 



este tempo para realizar investimentos em instalações e equipamentos, ações em plataformas 

digitais, entre outras que se adequem à situação que vivemos neste ano de 2021, que 

seguramente nos vai continuar a determinar muitas limitações até ao verão (no mínimo). 

Reiteramos a nossa aposta na cooperação e no apoio às Associações como uma área de 

grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, por força 

do relevante interesse público de que se reveste boa parte da atividade das Associações, pelo 

que, além de todo o trabalho de cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, da 

isenção de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, 

vamos continuar a juntar o apoio financeiro à atividade e aos investimentos das Associações do 

Município de Aveiro. 

 

Envio de candidaturas e esclarecimentos online 

As candidaturas deverão ser entregues, até dia 05 de março, no Gabinete de Atendimento 

Integrado da CMA, sito no Cais da Fonte Nova, ou enviados por correio para o endereço: Câmara 

Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, Apartado 244, 3811-904 Aveiro, através do 

preenchimento e entrega dos formulários próprios, que se encontram disponíveis na página 

eletrónica do Município em: https://www.cm-aveiro.pt/servicos/municipe/gai/requerimentos. 

Nesse sentido, solicitamos às Associações que confirmem junto dos Serviços CMA a 

situação do Registo da vossa Associação, utilizando o contacto telefónico da Divisão de 

Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais (DAPAEL) ou o email: pmaa.cma@cm-aveiro.pt. 

De modo a facilitar todo o processo de candidatura ao apoio ao investimento, evitando a 

apresentação de candidaturas sem viabilidade de aprovação, poderão agendar reuniões de 

trabalho presencias (telefónicas ou via Skype) com o/a Vereador(a) responsável pela sua área de 

atuação. 

Relembramos que só poderão apresentar Candidatura as Associações que tenham o seu 

registo efetuado no Registo Municipal de Associações e que esteja devidamente atualizado (com 

exceção de documentos relacionados com necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral 

da Associação), conforme previsto no RMAA, que se encontra disponível na página eletrónica do 

Município em https://www.cm-aveiro.pt/servicos/municipe/regulamentos. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


