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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA, 
RECREATIVA OU OUTRA 

 

PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES COM CARÁTER PONTUAL ANO 2020 

 

Nome  Judo Clube da Marinha Grande 

Morada Pavilhão do Judo - Parque Municipal de Exposições 

Código Postal 2430-    Marinha Grande 

NIF 506889955 Telefone / Telemóvel 916992186 

NIB 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 4 9 8 0 5 7 5 0 0 5 

Nome do Responsável Rui Barreiros 

Cargo Vice Presidente 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

JUDO4HELP- Plano de Apoio à Promoção da Cidadania 

 

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE A REALIZAR 

"O desporto é um bem público que socialmente vale mais do que aquilo que custa." 
José Manuel Constantino 
  
O Judo Clube da Marinha Grande (JCMG) tem enaltecido nas últimas décadas o nome da Marinha Grande a 
nível regional, nacional e internacional através de uma ação ativa, inovadora e concertada no 
desenvolvimento da prática regular, inclusiva, adaptada e competitiva do Judo.  
 
O retorno para os jovens praticantes e para a cidade tem sido grande assim como o reconhecimento de 
diferentes instutuições nacionais pelo trabalho meritório realizado. 
 
Definimos no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo do Judo Clube da Marinha Grande. 
uma intervenção ATIVA e PARTICIPATIVA com as crianças e famílias  com dificuldades financeiras, 
enquadramentos sociais de risco, diferentes etnias e imigrantes com o objetivo de através da prática 
regular de judo possam melhorar a sua condição física, integração e relacionamento social. 
 
Procuramos  a efetivação  do significado em japonês de JUDO “ju”  suavidade “do” caminho: CAMINHO DA 
SUAVIDADE  para efetivação da cidadania ativa e participativa utilizando o JUDO4HELP como veículo de 
promoção deste desígnio. 
 
Na análise SWOT, verificámos a existência de cidadãos com bastantes dificuldades económicas, pouco 
integrados no contexto social, jovens como a intenção de realizar uma prática regular de atividade física / 
JUDO mas sem material necessário para a prática e sem recursos financeiros, alguns jovens com 
enquadramentos sociais de risco e com um potencial de inclusão e de identidade muito grande. 
 
 Somos uma equipa multidisciplinar que interatua de forma empreendedora, inovadora e dinâmica na 
definição, consecução e avaliação dos nossos projetos. 
 
Com os parceiros sociais locais, Adeser, Centro de Acolhimento O Girassol, CPCJ, Unidade de cuidados à 
Comunidade, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, Segurança Social, Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental e após sinalizadas algumas crianças, pretendemos desenvolver a prática regular 
da atividade física/Judo minimizando o risco de comportamentos desviantes, promovendo atividades que 
visem o desenvolvimento / inovação  do fenómeno do desporto de inclusão de excelência no Município; 
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- Dar visibilidade regional, nacional e internacional ao Concelho da Marinha Grande, através do projeto 
Judo4Help; 
- Divulgar  ações/eventos nos órgãos de comunicação local, regional, nacional e internacional associando 
sempre o apoio da autarquia; 
- Aumentar o número praticantes de atividade física/Judo; 
- Assumir que a prática de atividade física/Judo é um fator determinante e estratégico para o 
desenvolvimento dos cidadãos,  assim como da comunidade; 
 
No entanto somos um clube  com pouca capacidade financeira e reduzidos apoios para a consecução dos 
nossos objetivos, que são ambiciosos e onde promovemos e incutimos de forma articulada a cidadania, a 
educação intercultural, tendo como referência os direitos humanos, os valores da igualdade, da 
democracia e da justiça social. 
O Judo Clube da Marinha Grande assume-se como uma , uma escola de valores, onde se procura ensinar 
os jovens  a serem cidadãos, que vivem em harmonia com a sociedade, sempre com respeito pelo 
próximo.  
Esta candidatura pretende dar resposta a esta população  com a criação e desenvolvimento de um Plano 
Apoio à Promoção da Cidania (PAPC), visando a aposta, valorização e integração destes jovens  Marinha 
Grande como concelho promotor de educação para a cidadania. 
 

 

OBJETIVOS/METAS QUE SE PROPÕE ATINGIR 

- O Plano de Apoio à Promoção da Cidadania, insere-se numa das valências do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Desportivo, que denominamos “Mais e Melhor Judo”. Este pilar,  JUDO4HELP tem como 
objetivos, visando a inclusão da população menos favorecida contribuindo na construção e no exercício da 
cidadania: 
- Continuar a melhorar qualitativamente e quantitativamente a ação do Judo Clube da Marinha Grande 
como entidade promotora da atividade fisico-desportiva, da diminuição dos comportamentos de risco, da 
promoção de hábitos de vida saudáveis, dos valores da ética desportiva e da inclusão; 
- Desenvolver/Potenciar nos participantes pilares de referência na construção de um cidadão ativo, 
participativo e empreendedor associando a disciplina, o respeito, a cordialidade, a amizade, a partilha, a 
diversidade, a perseverança, a confiança e o rigor, fundamentos fulcrais de valores para a vida,  partilhados 
comumente com a família.  

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

Afirmarmo-nos como uma instituição de referência no panorama desportivo na formação de jovens 
atletas, constituída por uma equipa de técnicos multidisciplinar qualificada, cujo principal enfoque é visão 
global do atleta nas suas diferentes áreas. Assumimo-nos como um clube que se rege em agir 
proativamente com critérios de responsabilidade social, de trabalho colaborativo entre os parceiros e de 
boa gestão corporativa. 
Possibilitar aos jovens cidadãos desfavorecidos a prática de atividade fisica desportiva regular (Judo), 
diminuindo os comportamentos divergentes e de risco e potenciando desta forma o valor formativo do 
desporto. 
Estamos convictos que, com o desenvolvimento deste projeto poderemos proporcionar aos participantes 
uma proximidade ao nível da cidadania ativa com inclusão nas dinâmicas do clube e da sociedade 
marinhense, assim como das suas atividades. 
Assumimos que este projeto permitirá um envolvimento exemplar entre todos os agentes desportivos, 
atletas, família e comunidade. 

 

IMPORTÂNCIA E INTERESSE DA ATIVIDADE PROPOSTA PARA O MUNICÍPIO/COMUNIDADE 

- Articular com as instituições que operam no âmbito da intervenção social (Adeser, Centro de 
Acolhimento O Girassol, CPCJ, Unidade de cuidados à Comunidade, Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família, Segurança Social, Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) acções de apoio que 
potenciem os jovens marinhenses desfavorecidos e em risco; 
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- Implementar conjuntamente com os parceiros, com rigor,  atividades que promovam o desenvolvimento 
/ inovação  do fenómeno do desporto de inclusão de excelência no Município; 
- Dar visibilidade regional, nacional e internacional ao Concelho da Marinha Grande, através do projeto 
Judo4Help; 
- Divulgar  ações/eventos nos órgãos de comunicação local, regional, nacional e internacional associando 
sempre o apoio da autarquia; 
- Aumentar o número praticantes de atividade física/Judo; 
- Assumir que a prática de atividade física/Judo é um fator determinante e estratégico para o 
desenvolvimento dos cidadãos,  assim como, da comunidade; 

 

RELEVÂNCIA PARA A PROJEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 

- Tornar o concelho da Marinha Grande  num pólo de referência no desenvolvimento do Judo a nível local, 
regional, nacional e Internacional, dando visibilidade à cidade e ao apoio da autarquia na promoção do 
Desporto/Judo; 
-Projetar a cidade da Marinha Grande no contexto desportivo / Judo  utilizando os orgãos de comunicação  
social, a partilha de boas práticas, numa estreita ligação entre Marinha Grande / Desporto / Judo. 
- Validar a cidade da Marinha Grande como pólo de dinamização de acções de inclusão e inovação social; 

 

DESCRIÇÃO DO CARÁTER INOVADOR DA ATIVIDADE A REALIZAR 

- Possibilitar aos jovens incluídos neste projecto a prática regular da atividade física/Judo gratuitamente 
incluindo todas as dinâmicas decorrentes das acções do Judo Clube da Marinha Grande que de outra 
forma seriam excluídos; 
- Articular com as entidades locais já mencionadas, uma estratégia consertada visando a promoção de uma 
igualdade de oportunidades e uma cidadania ativa; 
- Permitir o apoio da Autarquia a projetos com valências socias/desportivas; 
- Partilhar experiências com os atletas de formação do clube, motivando e transmitindo conhecimento; 
- Criar vídeos promocionais que promovam o apoio da autarquia;  

 

N.º DE DESTINATÁRIOS/BENEFICIÁRIOS PREVISTOS E QUAIS 

22 atletas e cidadãos desfavorecidos 
Todo o clube irá beneficiar da partilha desta experiência e atitude inclusiva 

 

ATIVIDADE DE CONTINUIDADE NÃO  SIM  HÁ QUANTO TEMPO       
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO 

ORÇAMENTO DA DESPESA COM IVA ORÇAMENTO DA RECEITA 

Designação Valor Designação Valor 

6 anualidades crianças do "centro de 
acolhimento o Girassol" 

1 320,00 €       0,00 € 

6 Judoguis Brancos  de Judo para as 
crianças do "centro de acolhimento o 
Girassol" 

360,00 €       0,00 € 

6 inscrições na Federação + seguro 
desportivo obrigatório 

180,00 €       0,00 € 

22 fatos de treino Judo Clube da 
Marinha Grande destinado aos atletas 

880,00 €       0,00 € 

16 anualidades famílias carênciadas / 
cidadãos estrangeiros  

3 520,00 €       0,00 € 

16 Judoguis Brancos  de Judo famílias 
carênciadas / cidadãos estrangeiros  

960,00 €       0,00 € 

16  inscrições na Federação / seguro 
desportivo obrigatório para famílias 
carênciadas / cidadãos estrangeiros  

320,00 €       0,00 € 

22 Sweat-Shirts do Clube 440,00 €       0,00 € 

22 T-Shirts treino do Clube 130,00 €       0,00 € 

Lavagem e limpeza de equipamentos 
desportivos e Kimonos 

1 200,00 €       0,00 € 

Nutricionista 1 100,00 €       0,00 € 

Fisioterapeuta 600,00 €       0,00 € 

Participação em atividades formativas 
e competitivas; (Inscrição, Transporte, 
Alojamento e Aalimentação) 

1 400,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA 12 410,00 
€ 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA 0,00 € 
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FORAM SOLICITADOS OU ESPERAM RECEBER OUTROS APOIOS  
FINANCEIROS/LOGÍSTICOS: 

SIM  NÃO  

 

 

QUAIS E DE QUE ENTIDADES 

      

 

MONTANTE DO APOIO FINANCEIRO PRETENDIDO E RESPETIVOS FINS  

Solictamos o apoio no montante total previsto de 6.054 € para as despesas acima mencionadas. 

 
Declaração de compromisso: 

O representante da entidade assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as 

declarações e veracidade dos documentos entregues na presente candidatura. Falsas declarações implicam o 

indeferimento do processo. 

 
24/02/2020 
 
Assinatura e Carimbo: _________________________________________________________ 

 
 
 

DOCUMENTOS ENTREGUES (a preencher pelos serviços) 

Último relatório de contas, quando a entidade esteja legalmente obrigada a dispor deste documento;  

Ata de aprovação do relatório de contas assinada pelos seus representantes legais;  

Autorizações para consulta da situação tributária e da situação contributiva para a segurança social;  

Outros documentos julgados pertinentes  
(ficam dispensados da apresentação destes documentos, as entidades cujos documentos já estejam na posse da Câmara Municipal) 

 
Assinatura do responsável pela receção da candidatura: 

 

Confirmo receção dos documentos,  

 
     /     /      
 
 

Observações 

      

 
 



 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE                                                                                 

Pavilhão do Judo, F.A.E  |Rua Guilherme Pereira Roldão 2430-082 MARINHA GRANDE 
Press.judoclubemg@gmail.com   | 918 732 878  | https://www.facebook.com/jcmg2004/  

JUDO4HELP 

 

“Todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da sua ascendência, 
sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”. Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto, 1997 Art.º 2.º - Princípios da universalidade e da igualdade: 

 
 
Somos um clube com objetivos ambiciosos onde promovemos e incutimos de forma articulada 
a cidadania, a educação intercultural, tendo como referência os direitos humanos, os valores 
da igualdade, da democracia e da justiça social. 

O Judo Clube da Marinha Grande assume-se como uma escola de valores, onde se procura 
estimular a cidadania e a entreajuda, para que todos possamos viver em harmonia com a 
sociedade, respeitando o próximo.  

Esta vertente de Apoio à Promoção da Cidadania Ativa (APCA), visa a aposta, valorização e 
integração destes jovens. 

Possuímos também um trabalho estruturado e organizado com as crianças do “Centro de 
Acolhimento Temporário o Girassol” valência da ADESERII (Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande) com crianças em situação 
de negligência, abandono, maus tratos físicos e psicológicos, através da inclusão destas 
crianças nos nossos treinos semanais, disponibilizando todo o material para o treino. 

 

(Campeão do Mundo de Judo Jorge Fonseca, oferece medalha de ouro da Taça de Clubes Campeões 
Europeus, a atleta do Judo Clube da Marinha Grande) 

video https://www.youtube.com/watch?v=CkaSC2hyrqw 

mailto:Press.judoclubemg@gmail.com
https://www.facebook.com/jcmg2004/
https://www.youtube.com/watch?v=CkaSC2hyrqw
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Interagimos de uma forma multidimensional, envolvendo também as nossas famílias e mais 
uma vez mais os nossos atletas nas dinâmicas com o enfoque em diferentes eixos, a saber: no 
ser, no estar, no fazer, no criar, no saber e no ter. 

“O Desporto faz parte da herança de todos os homens e mulheres e a sua ausência nunca 
poderá ser compensada”. Pierre de Coubertin 

Crianças imigrantes vulneráveis e com dificuldades económicas enquadram-se neste projeto  

Paralelamente e de forma estruturada articulamos com a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens da Marinha Grande (CPCJ) e com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, possibilitando aos jovens mais 
vulneráveis a prática de Judo de forma gratuita com recurso a material oferecido (fato de judo) 

 

JUDO4FUN 

 

Damos resposta ao que para nós é fundamental, a ALEGRIA. 

 

(Atividades no Âmbito do Judo4fun) 

"Nada sob o céu é mais importante que a educação. Os ensinamentos de uma pessoa virtuosa 
podem influenciar uma multidão; aquilo que foi bem aprendido por uma geração pode ser 
transmitidas a outras cem." Jigoro Kano 

Apesar de se tratar de uma modalidade de cariz individual, o trabalho em equipa possibilita nas 
diferentes dimensões de intervenção um caminho para tornarmos os nossos jovens atletas, 
pais e encarregados de Educação FELIZES, proporcionando momentos de partilha, de 

mailto:Press.judoclubemg@gmail.com
https://www.facebook.com/jcmg2004/

