
ESTIMADO ASSOCIADO, 

Como Associação que somos, trabalhamos para os Clubes e Profissionais, que por sua vez nos 

dão força para que possamos cumprir a nossa missão: apoiar e servir todos, Clubes, entidades e 

pessoas na promoção da atividade física acompanhada, promovendo estilos de vida mais 

saudáveis. 

Gostaríamos de demonstrar algumas das vantagens que oferecemos aos nossos associados, não 

só diretamente, mas também através da defesa e promoção do nosso sector junto do Governo, 

entidades públicas e população em geral, de modo a que possa tomar a sua decisão de forma o 

mais informada possível. 

Relativamente às vantagens diretas, podemos salientar as seguintes: 

- VALORES MUITO COMPETITIVOS PARA OS SEGUROS  
  
• No seguro de Acidentes Trabalho  
Para um vencimento igual ou inferior ao salário mínimo nacional (635 euros), o valor anual é 
de € 93,60, acrescido de € 5,45 (custo apólice apenas na 1.ª anuidade). Para um vencimento 
superior ao salário mínimo nacional, o vencimento terá que ser multiplicado por 14 (mesmo 
não recebendo 14 meses), depois por 1.053% (taxa sobre salários + impostos). O valor que 
resultar será o do prémio anual a que acresce os € 5,45 da primeira apólice de seguro.  
• • No seguro de Responsabilidade Civil  
 
O prémio anual é de € 50 acrescido de € 5,45 (custo apólice apenas na 1ª anuidade). Este seguro 
de RC apenas poderá ser subscrito se também subscrever o de AT. 
 
POUPANÇA ANUAL  
 

- DESCONTOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS DOS NOSSOS PARCEIROS, que podem incluir 
equipamentos, formação, suplementação, vestuário, serviço de consultoria, eficiência 
energética, balneários, etc. 
 

- FORMAÇÃO GRATUITA E CREDITADA PARA RENOVAÇÃO DOS TÍTULOS 
PROFISSIONAIS. Este ano serão três as formações gratuitas de que os profissionais dos ginásios 
poderão beneficiar, sem qualquer custo, que o irão com certeza enriquecer profissionalmente. 
POUPANÇA ANUAL 
 
- REVISTA PORTUGAL ACTIVO – Artigos atuais escrito pelos mais conceituados intervenientes 
do Fitness a nível nacional, com artigos para profissionais e gestores do Sector. 
 

Edição 3 

https://issuu.com/addmore10/docs/01web_portugalactivo_n03?fr=sOTYzODI2Njk2MQ 

Edição 2 

https://issuu.com/addmore10/docs/portugal_activo_n2/1?ff  

Edição 1 

https://issuu.com/addmore10/docs/af_web_portugalactivo_n01?e=36657336/67789521 
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Estimado NOME DA PESSOA, a sua presença na PORTUGAL ACTIVO (AGAP) tem vantagens que 
vão muito para além do acima descrito. 
Como nosso associado, contribui para que a luta diária da PORTUGAL ACTIVO (AGAP) junto de 
quem tutela a nossa atividade e junto dos meios influenciadores da população portuguesa se 
possa tornar uma realidade. É por termos associados, que podemos, no passado realizar diversas 
iniciativas que nos ajudaram a reduzir o número de pessoas inativas em Portugal e passar de 
535.000 para 593.000 pessoas nos ginásios de 2018 para 2019. Como sabe, é nosso objetivo ter 
1 milhão de praticantes de Fitness em Portugal em 2021. Para isso, contamos consigo para 
continuar a concretizar acções como as que temos vindo a realizar: 
 

- CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “COMEÇA POR COMEÇAR” NA TELEVISÃO. A 
AGAP/Portugal Activo esteve a representar todos os Clubes de Fitness no 5 para a Meia Noite, 
É a Vida Alvim, Você na TV, Edição da Manhã da Sic e Curto Circuito.  
Para além da presença nestes programas passamos também um anúncio nos períodos 
publicitários: https://www.youtube.com/watch?v=8yPp_KMgJaM 
 
 

- CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “COMEÇA POR COMEÇAR” NA RÁDIO. Programa das 
manhãs na Rádio Comercial, e da Rádio Renascença: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ORaXTJ4fNA&t=7s 
 

- CONFERÊNCIA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA “O VALOR DO EXERCÍCIO FÍSICO NA 
SAÚDE.” 
- TRABALHO COM O GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MODO BATALHAR NA 
DESCIDA DO IVA, CRIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS EM SEDE DE IRS E IRC PARA O 
SECTOR DO FITNESS. 
LINK: https://www.publico.pt/2019/10/29/economia/noticia/ginasios-propoem-beneficios-
fiscais-irs-ajudar-cumprir-metas-governo-1891763 
 

- BARÓMETRO DO FITNESS. Anualmente a AGAP/Portugal Activo realiza um estudo em 
parceria com a Universidade Autónoma de modo a analisar os principais indicadores que 
caracterizam o Mercado do Fitness em Portugal, essencial para avaliar e perspetivar a evolução 
do Sector. 
 

- INICIATIVA LEGISLATIVA PARA TORNAR O DIA 16 DE MAIO O DIA DO PORTUGAL 
ACTIVO. Recolhemos mais de 20.000 assinatura de forma a levar a plenário e ser 
discutido obrigatoriamente o tema do exercício físico. Mais uma oportunidade de apelar 
à pratica do exercício físico e informar acerca dos seus benefícios para a saúde. 
 
 
- REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROTOCOLOS COM ENTIDADES COMO IPDJ E CÂMARAS 
MUNICIPAIS PARA PROMOVER A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO ORIENTADO. 
- ENCONTROS REGIONAIS por todo o país, onde a AGAP/Portugal Activo reúne com os 
associados das diversas regiões do país para perceber as diferentes realidades e formar e 
informar relativamente ao Sector. 
 
Reforçamos que é pelos nossos associados que lutamos para que Clubes de Fitness possam ter 
cada vez melhores condições e assim fazer dos Portugueses pessoas cada vez mais activas, mais 
saudáveis e mais felizes! 
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Podemos contar consigo nesta missão? 


