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Instituições desafiadas a aumentar o número de praticantes

Câmara aprova apoios de 120 mil euros para associações
desportivas de Cantanhede

O executivo da Câmara Municipal de Cantanhede deliberou, na sua reunião desta quarta-feira,
20 de abril, um apoio de 120 mil euros a 25 instituições, ao abrigo do Regulamento de Apoio às
Associações Desportivas (RAAD).
As associações abrangidas vão receber o apoio em duas tranches, exceto as que têm uma
comparticipação financeira até 1.000 €, que recebem já a totalidade do valor. As restantes
recebem o primeiro apoio ainda este mês (no valor global de 78.786,13 €) e o segundo em
setembro (41.213,87 €).
Segundo a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, “apoiar financeiramente as
associações faz todo o sentido, sobretudo tendo em conta a crise pandémica que enfrentamos
de há dois anos a esta parte e que prejudicou a atividade de todos os clubes
A verba global a atribuir mantém-se face a 2021, pois “o movimento associativo deixou de contar
com outras receitas, situação que deu origem a uma crise desportiva, conduziu a prejuízos muito
consideráveis e estava a ameaçar a sua sustentabilidade”, justifica Helena Teodósio.
Da análise aos questionários e documentos enviados pelas associações desportivas, é possível
ao Município de Cantanhede ter uma visão global da sua atividade e, assim, sugerir abordagens
estruturantes para a sua evolução.
Desta forma, a autarquia lança o desafio às associações desportivas do concelho de aumentar o
número de praticantes para valores superiores aos 2000 atletas federados e 2000 não
federados; criar secções de desporto adaptado; aumentar o número de praticantes em
competições nacionais e em competições internacionais; atingir os 60% do universo das secções
federadas das associações desportivas de Cantanhede; reforçar a formação profissional dos
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treinadores; e ter 55% das instituições com mais de 100 praticantes.
Com estes dados e com critérios claros, mas igualmente com uma relação de proximidade entre
o Município de Cantanhede e as associações desportivas, o caminho a percorrer será mais fácil,
desafiante e no final teremos um grande orgulho coletivo do trabalho realizado”, conclui a
presidente da Câmara.
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