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OUTROS A ATLETAS INDIVIDUAIS DO CONCELHO DE SESIMBRA 

 

O desporto assume um papel fundamental na sociedade em termos de saúde e em estar 

das populações e no desenvolvimento das comunidades. 

 

A esta data, quer a Câmara Municipal de Sesimbra, quer a Junta de Freguesia do Castelo 

através dos seus Regulamentos de Apoio ao Movimento Associativo, apenas têm previsto o 

apoio a atletas e grupos que se encontrem inscritos em Associações/ Clubes. 

Considerando a importância de apoiar atletas individuais, quer que, pelo seu mérito 

possam desenvolver a sua atividade desportiva e sirvam de estimulo, principalmente para 

as camadas mais jovens, quer pelas suas conquistas que elevam o nome de Sesimbra e 

muitas vezes de Portugal pelo mundo, a Bancada da CDU, vem recomendar à Camara 

Municipal de Sesimbra, e à Junta de Freguesia do Castelo, a revisão ou implementação de 

novo Regulamento de apoio onde possam ser elegíveis: 

a) Atletas que possuam de “Estatuto de Alto Rendimento” reconhecido pelo Instituto Por-

tuguês do Desporto e Juventude e atribuído pelas respetivas Federações (Decreto-Lei n.º 

272/2009, de 1 de outubro), ou que durante a época desportiva representem o Clube ou o 

País em Jogos Olímpicos, Campeonatos Europeus ou Campeonatos Mundiais da modalida-

de ou; 

b) Atletas que representam clubes do concelho e alcancem resultados de relevo a nível 

nacional e internacional, embora não sejam detentores do estatuto referido na alínea 

anterior. 
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Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam, 

após aprovação deste documento, dar conhecimento: 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Juntas e Assembleia de Freguesia do concelho de Sesimbra; 

_ Movimento Associativo da freguesia do castelo 

_ Comunicação Social e Local 

 

12 abril  2022 

OS ELEITOS DA CDU, 

 


