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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º151, de 10 de agosto de 2021 

 

DIVULGAÇÃO DE NOVOS APOIOS A ASSOCIAÇÕES DAS 

ÁREAS DA AÇÃO SOCIAL, CULTURA E CIDADANIA 

- Valor global de 1.292.796€ distribuídos por Associações de 

todo o Município nas áreas da Ação Social, Cultura e Cidadania - 

Esta terça-feira, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) assina os Contratos-Programa e 

Protocolos de Cooperação Financeira do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA) 

2021, com Associações da área da Ação Social, Cultura, da Cidadania e do Escutismo, a 

entidades que por razões diversas não assinaram os protocolos em maio de 2021. 

O PMAA 2021 chegou a mais 13 Associações, no valor global de 180.510€, dos quais, 

13.300€ correspondem a novos apoios pontuais para três Associações Desportivas (Associação 

Desportiva Amigos de Canoagem de Cacia, Sporting Clube de Aveiro e Associação Columbófila de 

Esgueira) e duas Associações Culturais (AveiroArte e Navalha). 

Em termos de áreas, sublinha-se o aumento do apoio às Associações da área Social com 

mais 23% de ajuda monetária, passando de 797.237€ em 2020, para 986.106€ em 2021 e também 

em número de instituições apoiadas de mais oito, para um total de 46 associações (38 em 2020). 

O Presidente da CMA, Ribau Esteves enaltece “a decisão das Associações de continuar 

a apostar no investimento, pelo contributo que dá para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e pelo efeito indutor da atividade económica, tão necessário neste tempo que 

atravessamos”, destacou. 

Relativamente ao setor cultural, o aumento de apoio financeiro e de número de grupos 

culturais é ainda mais notório, ou seja, em termos nominais a CMA apoiou 40 Associações, mais 



oito que em 2020 e aumentou o apoio financeiro em 43%, passando de 142.400€ em 2020, para 

203.790€ em 2021. 

Aumentaram também o número de Associações da área da Cidadania e Escutismo 

apoiadas, com 16 Instituições, mais quatro que em 2020 e com um aumento significativo dos 

apoios financeiros. Foram assim transferidos para estas Associações 102.900€, mais 77.750€ que 

em 2020 (25.150€). 

Estes números atualizam a informação prestada a 17 de maio de 2021, quando faltavam 

concluir a análise e atribuição de apoios a estas Associações. 

Seguimos assim a estratégia política assumida, de rigor e clarividência absoluta com os 

nossos concidadãos, divulgando a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade 

regular, o apoio ao investimento e apoio à realização de atividades pontuais: 

 

Associações Culturais, Recreativas e de Defesa do Património 

  Apoio Atividade 

Regular 

Apoio 

Investimento 

Apoio Ação 

Pontual 

Gtavity Motion 20.000€   

ItineranteAtitude – Associação 

Cultural 
  8.000€ 

 

Entidades da Área Social 

 Apoio Atividade 
Regular 

Apoio 
Investimento 

Apoio 
Covid19 

Missão Saúde para a 
Humanidade 

 15.000€  

Centro Social Paroquial de Cacia  21.400€  

Centro Comunitário da Paróquia 
de São Pedro de Aradas 

 25.000€ 8.550€ 

Centro Social e Paroquial de São 
Jacinto 

 67.260€  



 

Associações de Jovens, Escutismo, ONG´s que atuam na área cívica e outras 

 Apoio Atividade 
Regular 

Apoio 
Investimento 

Apoio 
Covid19 

Associação de Amigos do 
Parque da Pateira do Carregal 

2.000€   

 

A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo 

Municipal destaca-se também pela sua importante relevância social, económica e política, e de 

uma forma proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação 

equilibrada em todo o Município e com todas as Associações. 

 

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

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


