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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Repsol atribui 40 mil euros  
a coletividades de Sines   

 
A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 13 coletividades do concelho assinaram 
ontem, dia 27 de novembro, os protocolos de colaboração relativos a 2012. 
 
Numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho, foi formalizada a atribuição pela empresa de 
um montante total de 40 mil euros para apoio às atividades do movimento associativo de Sines, 
distribuído da seguinte forma: 
 
A Gralha – Assoc. Desenvolvimento de Porto Covo: 5.000,00 € 
Academia de Ginástica de Sines: 1.000,00 € 
Andebol Clube de Sines: 3.500,00 € 
Associação Cabo-verdiana de Sines e Sant.º Cacém: 8.000,00 € 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines: 5.000,00 € 
Associação Recreativa de Dança Sineense: 1.000,00 € 
Cercisiago: 1.000,00 € 
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 3.000,00 € 
Contra-Regra / Teatro do Mar: 3.000,00 € 
Independentes Futsal Associação: 3.000,00 € 
Hóquei Clube Vasco da Gama: 1.000,00 € 
Siga a Festa - Associação de Carnaval: 3.500,00 € 
Vasco da Gama Atlético Clube: 2.000,00 € 
 
José Font, diretor geral da unidade da Repsol em Sines, disse que a atribuição dos apoios 
protocolados é “a concretização do compromisso da empresa com o território”. 
 
Mais uma vez, foi a Câmara Municipal de Sines que propôs à empresa a distribuição da verba 
disponibilizada. 
 
“Reconhecemos que a capacidade para gerir esta verba é da Câmara, porque é ela quem melhor 
conhece as necessidades reais do seu território”, afirmou José Font. 
 
O presidente da Câmara Municipal de Sines manifestou reconhecimento pelo apoio da Repsol e 
apelou a que mais empresas do concelho sigam o seu exemplo. 
 
Manuel Coelho disse que a atribuição dos montantes teve como princípios orientadores a 
situação financeira e o interesse público das atividades desenvolvidas pelas coletividades. 
Também foi tida em conta a atribuição de verbas de outras origens em ocasiões anteriores. 
 
O autarca esclareceu o montante dos apoios atribuídos a três coletividades por terem 
justificações muito específicas. No caso da Associação Cabo-verdiana, o apoio é fundamental 
para viabilizar a candidatura a fundos europeus da construção do seu centro comunitário. Nos 
casos da associação A Gralha e do Clube de Natação do Litoral Alentejano, os apoios destinam-se 
a participar na aquisição de duas viaturas. 
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Apoios municipais às coletividades 
 
No que diz respeito aos apoios globais da Câmara Municipal às coletividades, Manuel Coelho 
disse que a quebra de receitas devido à crise nacional e as restrições impostas pela Lei dos 
Compromissos na assunção de despesa pelas autarquias têm vindo a afetar a capacidade para 
atribuir subsídios diretos. 
 
O presidente da Câmara garantiu no entanto a continuação dos apoios financeiros, diretos e 
indiretos, em 2013, de modo a assegurar meios indispensáveis às associações para as atividades 
de desportos e cultura de interesse para o município. 
 
Manuel Coelho salientou que, não obstante as dificuldades financeiras da Câmara em 2012, os 
apoios da autarquia às coletividades prosseguiram ao longo deste ano através de um conjunto 
de outras modalidades, que também representam investimento municipal.  
 
Entre estas outras modalidades de apoio, que concorrem para o programa global de apoio da 
Câmara às coletividades, destacam-se a construção de equipamentos (nomeadamente novos 
pavilhões desportivos em Sines em Porto Covo), a disponibilização de sedes, o apoio em 
transportes para os atletas dos escalões de formação e a organização das Tasquinhas enquanto 
meio para as coletividades angariarem receita. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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