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Chamusca é “Município Amigo do Desporto” 2018
03 dezembro de 2018 - O Município da Chamusca foi distinguido como “Município
Amigo do Desporto 2018”, uma distinção atribuída pela Associação Portuguesa de
Gestão de Desporto – APOGESD, durante o XIX Congresso Nacional de Gestão de
Desporto, que se realizou no dia 29 de novembro em Rio Maior.
Este é o terceiro ano consecutivo em que o Município da Chamusca recebe esta
distinção, depois de já ter recebido nos anos de 2016 e 2017. Por ser o terceiro ano, o
galardão é de ouro. Em 2016, o Município da Chamusca fez parte dos primeiros 27
municípios a integrarem a lista dos "Municípios Amigos do Desporto".
Em todo o país foram reconhecidos 88 municípios, pertencentes a todos os distritos e
às duas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
O Programa “Município Amigo do Desporto” constitui um grupo de boas práticas de
benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas
práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo assim como dos
resultados obtidos pelos municípios portugueses. Foi instituído em 2016 pela
Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e pela plataforma Cidade Social,
empresa especialista na área da certificação da qualidade, e tem o objetivo de
distinguir, anualmente, os municípios que desenvolvem uma política de apoio a
desporto de excelência.
Através deste prémio são reconhecidas as boas práticas de intervenção no âmbito
municipal e o seu contributo para o desenvolvimento desportivo português.
Este galardão assenta na análise da organização desportiva, instalações, eventos,
programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias,
realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.
O programa tem o apoio institucional do Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, que esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios, assim como o
presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude.
Para mais informação, contacte:
Município da Chamusca
comunicacao.turismo@cm-chamusca.pt
tel. 249 769 100 | fax. 249 760 211
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