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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 96 

 

No dia 21 de janeiro de 2016, pelas 21 horas, realizou-se a reunião da Comissão Executiva do Conselho Desportivo 

Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 

 

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador, José Carlos Gomes; Adjunto do Sr. Vereador, Edgar Costa; 

Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social e Desporto, Mirieme Ferreira; Chefe de Divisão de Desporto, 

Isabel Costa; Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires, José Rafael Geraldo; Representante das 

coletividades de Arrentela, Vanda Carvalho; Representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro, Fernando 

Sobral; Representante das coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante das coletividades de 

Amora, Eduardo Costa; Representante da População com Deficiência, José Patrício; Representante da União das 

Associações de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal, Fernando Sousa; Representante da Associação 

de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; Representante da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, 

Susana Santos; Técnico Superior, Hugo Constantino; Técnico Superior, Pedro Barata; Técnica Superior, Susana Rosa; 

Técnica Superior, Sandra Tavares. 

 

Estiveram ausentes da reunião: Representante das coletividades do Seixal, Jorge Quina; Representante das Associações 

de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; Representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, 

António Santos; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Ezequiel Fernandes; Representante das 

Forças Humanitárias do concelho do Seixal, Francisco Neves; Representante das Associações Juvenis do concelho do 

Seixal, Paula Sacadura. Aguardamos nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR do 

Concelho do Seixal, União de Sindicatos de Setúbal, Escolas do Concelho do Seixal e APEFAS. 

Ordem de trabalhos: 

1. Apresentação dos dados finais resultante da aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo do Seixal; 

2. Apresentação e discussão das propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo do concelho do Seixal para aplicação em 2017; 

3. Elaboração da proposta de parecer da Comissão Executiva ao Plano de Atividades e Orçamento da Câmara 

Municipal do Seixal para 2016 (área do desporto); 

4. Balanço do trabalho realizado pela CE em 2015 e perspetivas de trabalho para 2016; 

5. Outros assuntos de interesse municipal. 



 

2 ST 

 

 

Apresentação dos dados finais resultante da aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo do Seixal: 

Neste ponto foram apresentados os dados que ficaram por fechar nas Comissões Desportivas de Freguesia 

(Aldeia de Paio Pires, Arrentela, Seixal e Corroios) e foram apresentadas as evidências que foram chegando aos 

técnicos de freguesia até algumas horas antes desta reunião.  

CONSIDERAÇÕES RETIRADAS APÓS APRESENTAÇÃO  

 

→ Reforça-se a importância para o cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega da candidatura dos 

Contratos Programa; só assim se consegue garantir que todas as fases do processo possam ser analisadas 

atempadamente e se evitem falhas e falta de documentação fundamental para a justificação destes apoios 

financeiros aos clubes; 

→ Este ano foi considerado o pior no que diz respeito ao comportamento dos clubes relativamente a este 

processo; 

→ Pareceres Técnicos de Modalidade: Fundamentais para enriquecer e fundamentar as decisões a tomar I a falta 

destes documentos fez com que o processo de análise regredisse face ao trabalho realizado no ano anterior I 

Considera-se que este trabalho pode ser facilitado se for discutido e analisado nas Comissões Técnicas de 

Modalidade. 

→ Modelo de trabalho implementado no presente ano para análise das candidaturas aos contratos programa: 

a) Comparativamente a anos anteriores realça-se o incumprimento por parte dos clubes no que diz respeito 

aos de prazos de entrega; este fator implicou um atraso nas fases seguintes do processo. No entanto 

convém salientar que continua a ser um modelo bastante participado e democrático. 

b)   Julga-se que a criação de uma ferramenta de trabalho que possibilite a avaliação dos dados com maior 

facilidade, quer por parte dos técnicos como por parte dos clubes, pode ajudar a melhorar todo o 

processo; 

c) Votação para a continuidade deste modelo de trabalho: após uma ronda por todos os presentes, julga-se 

que se deva manter este modelo alertando para os fatores que condicionaram todos o processo este ano 

d) Proposta de datas de entrega das candidaturas: é preciso ter em conta as dificuldades e formas 

diversificadas de organização de algumas coletividades. 

1ª proposta: 10 de setembro – entrega das candidaturas I 15 de outubro – prazo final para entrega de 

documentos em falta; 

2ª proposta: 31 de julho – entrega das candidaturas (trata-se de uma altura em que as atividades de época 

encerram ou são muito residuais no mês de agosto e daria tempo para a recolha de todas as evidências 

necessárias para complemento do processo de candidatura); 

3ª proposta: entre 31 de julho a 15 de setembro – permitindo uma flexibilidade temporal a ser gerida por 

cada coletividade. 

4ª proposta: Levar este assunto às Comissões Desportivas de Freguesia para que responsabilize todos os 

clubes relativamente à data assumida. 
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e) Assim e de acordo com as propostas de trabalho elencadas na alínea d), serão discutidas e fechadas estas 

datas após auscultação das estruturas de participação (CDF). 

 

3. Elaboração da proposta de parecer da Comissão Executiva ao Plano de Atividades e Orçamento da Câmara 

Municipal do Seixal para 2016 (área do desporto): 

 

→ António Pereira: Preocupação relativamente ao ponto número 14 do parecer às GOP 2015, uma vez que se 

verifica um decréscimo de investimento no Complexo Desportivo do Clube Associativo Santa Marta do Pinhal 

para o presente ano. 

→ Sr. Vereador: Continua a ser uma vontade política o avanço para a construção da sede do clube, no entanto 

têm-se verificado alguns entraves que justificam este atraso e esta diminuição de verba: 

a) A verba deste complexo encontra-se enquadrada numa garantia bancária por via dos construtores; 

b)  É um assunto que tem estado a ser negociado com o administrador do fundo de garantia, que garante a 

disponibilização da verba; 

c) O banco tem exigido alguns pareceres por se tratar de uma quantia muito elevada; 

d) A verba desta rubrica em 2015 foi definida para possibilitar a abertura pública do concurso uma vez que 

se trata da quantia mínima para o efeito; 

e) Este concurso atrasou por falta da entrega do projeto de estabilidade. Neste momento o projeto já se 

encontra fechado o que desbloqueou o processo de abertura do concurso público. 

Face ao exposto e esclarecidas as dúvidas, foi de opinião geral a retirado do ponto 14 do parecer para este ano uma vez 

que, mesmo sendo uma vontade política a continuidade deste projeto, a verba cabimentado para o efeito não assume 

um caráter de especial realce no parecer às GOP. 

Verificando-se a necessidade de ajuste de texto no parecer, e dado o adiantado da hora ficou decidido que o mesmo 

seria reencaminhado para todos os conselheiros para que pudessem dar o seu contributo e parecer final. 

4. Balanço do trabalho realizado pela CE em 2015 e perspetivas de trabalho para 2016; 

Analisando o número de reuniões realizadas pela Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal em 

2015, verificou-se um relativo decréscimo, assim como uma diminuição no leque de temas abordados. Assim e 

após análise destes factos propõe-se a seguinte metodologia de trabalho para 2016: 

a) Realização de reuniões mensais; 

b) Manter temáticas de discussão que visem a promoção e desenvolvimento desportivo do concelho; 

c) Lançar, em plenário, a ratificação do plano de trabalhos para o presente ano. 

Temas sugeridos: Como motivar as pessoas para aprática desportiva, nomeadamente nos bairros mais desfavorecidos I 

Como aproximar o trabalho das escolas aos clubes e vice-versa I Apresentação do projeto “Desporto com sentido” I O 

desporto e os grupos de risco I Propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo do Concelho do Seixal. 
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  Por falta de tempo e dada a necessidade de analisar com alguma profundidade o ponto 2 da ordem de trabalhos, ficou 

marcada a realização de uma reunião extraordinária para o dia 27 de janeiro de 2016 pelas 21h00 nos Serviços Centrais 

da CMS assim como o adiamento da data do Plenário do CDM para o dia 3 de fevereiro de 2016 (inicialmente agendado 

para 29 de janeiro de 2016). 


