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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 98 

 

No dia 11 de abril 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 do Seixal, Luís Coimbra; Representante das 

coletividades da Freguesia de Fernão Ferro, Fernando Sobral; Representante das coletividades de Amora, Eduardo 

Costa; Representante das coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante da União das 

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

com Deficiência, José Patrício; Representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; 

Representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, António Santos; Representante das Associações Juvenis 

do concelho do Seixal, Salgueiro Silva; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; Técnica 

Superior, Helena Jordão; Técnica Superior, Sara Landeiro; Técnica Superior, Sandra Tavares. 

Estiveram ausentes da reunião: Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; 

Representante da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, Susana Santos; Representante das Forças 

Humanitárias do concelho do Seixal, Francisco Neves. 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 novos elementos da Comissão Executiva da Conselho Desportivo Municipal; 

2. Eleição do Presidente da Comissão Executiva; 

3. Apresentação do Projeto “Jogos do Futuro da Região de Setúbal”; 

4. Outros assuntos de interesse municipal. 

A reunião deu início com o ponto 2 da ordem de trabalhos – Eleição do Presidente da Comissão Executiva do 

Conselho Desportivo Municipal: 

→ O elemento eleito, por unanimidade, para começar em funções enquanto presidente desta comissão foi o 

representante do Movimento Associativo de Fernão Ferro – Fernando Sobral. Considerou-se importante a 

questão de rotatividade de todos os elementos que representam as suas freguesias por este cargo; assim, 

Fernão Ferro foi a única que nunca esteve representada a este nível. 
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Sendo a primeira reunião desta Comissão Executiva, ratificada em plenário, considerou-se importante que todos os 

elementos se apresentassem e identificassem qual a freguesia e/ou entidade que se encontram a representar neste 

órgão. Apesar da maioria dos elementos se manter do ano anterior verificou-se a entrada de um novo 

representante do Movimento Associativo do Seixal, assim como o representante das Associações Juvenis do 

concelho do Seixal. 

→ Foi também elogiada e enaltecida a prestação do anterior presidente da Comissão Executiva – José Rafael 

Geraldo – que sempre demonstrou elevado compromisso face aos desafios encontrados. 

→ Procedeu-se ainda à aprovação das atas das últimas reuniões do CDM: 

ATA Nº96 – Aprovada por maioria com uma (1) abstenção; 

ATA Nº97 – Aprovada por maioria com três (3) abstenções. 

As abstenções apresentadas referem-se ao facto destes elementos não estarem presentes nas referidas 

reuniões. 

 

3. Apresentação do Projeto “Jogos do Futuro da Região de Setúbal” 

Considerações retiradas após a apresentação do PowerPoint: 

→ Esta iniciativa pretende responder às necessidades de desenvolvimento da península através de uma ação 

intermunicipal, afirmando-a no campo da sua capacidade organizativa e também do seu valor desportivo; 

→ Trata-se de um evento que se realiza de dois em dois anos, mas que, por razões políticas não se realizou no ano 

de 2013. Por esta razão será realizada a edição de 2016 e uma em 2017, retomando depois a sua organização 

para os anos ímpares (2019 I 2011…); 

→ Realça-se o excelente trabalho das equipas técnicas dos municípios – Comissão Técnica, no apoio dado e na 

sustentação criada às decisões tomadas pela Comissão Organizadora dos Jogos do Futuro. Destaca-se o 

trabalho feito pela equipa técnica do município do Seixal que acaba por ser uma referência para os restantes, 

pela sua capacidade organizativa, traduzindo-se no reconhecimento do seu trabalho, nomeadamente na 

atribuição do prémio “Pierre Coubertin”; 

→  Foi reconhecido o potencial deste tipo de iniciativa e a envolvência criada em torno da mesma; 

→ É notória a importância que esta iniciativa alcança quando se fala em captação de patrocínios: até à data 

verifica-se que o tecido empresarial reconhece e acredita no potencial desta organização; desde a primeira 

edição que se tem verificado que cada vez mais empresas se associam e contribuem para levar esta iniciativa a 

padrões de qualidade cada vez mais elevados; 

→ Foi reconhecido pela maioria dos presentes o desconhecimento geral desta iniciativa nomeadamente nos 

seguintes procedimentos:  

a) Seleção dos atletas; 

b) Se são dirigidos para atletas federados ou não federados; 

c) Quando se apuram estas equipas/ participantes; 

d) Quem apura as equipas/ atletas; 
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e) Organização competitiva em cada uma das modalidades; 

f)   Locais de jogo; 

 

 

Propostas apresentadas: 

 

Patrono: propôs-se que cada um dos municípios eleja o seu patrono. Desta forma toda a envolvência “bairrista” na 

representação de cada atleta/ equipa pelo seu município acaba por ter um significado especial. 

 

Promoção e divulgação:  

→ Pouca visibilidade desta iniciativa. Reconhecem que não existe divulgação da mesma em locais que 

deveriam ser privilegiados para o efeito – escolas I clubes I associações I outras plataformas (site CMS I 

Facebook); 

→ A um mês e meio da iniciativa as respetivas redes de comunicação criadas para o efeito não reportam 

qualquer tipo de informação para a presente edição: nesta fase já deviam estar atualizadas questões 

fundamentais como: timings de apuramento e processos de seleção I datas e locais importantes para a 

iniciativa (festa I conferência de imprensa) I locais de realização dos jogos nas diferentes modalidades; 

→ Julga-se fundamental que esta informação chegue o quanto antes aos dirigentes no âmbito das 

Comissões Desportivas de Freguesia e aos técnicos no âmbito das Comissões Técnicas de Modalidade; no 

entanto considera-se que, enquanto elementos que veiculam informação, todos precisam de mais 

elementos que sustentem esta ação; 

→ Definição atempada de critérios e regras bem claras que sustentem toda a ação. 

  

Representatividade municipal nas diferentes modalidades: 

→ Realização de um “campeonato” em cada município que tenha como objetivo específico a seleção das 

equipas/ atletas para esta iniciativa; 

→ Através das várias competições/ iniciativas integradas no âmbito dos Jogos do Seixal, encontrar um 

momento que responda à representatividade de município nos Jogos do Futuro; 

→ Reforça-se a importância da preparação atempada de todo o processo inerente à fase de seleção no 

âmbito de cada Comissão Técnica de Modalidade; 

 

Patrocínios: 

→ Dado o grau de envolvência que este processo implica e considerando os contactos privilegiados que cada 

município tem junto do seu tecido empresarial, propõe-se que o processo de angariação de patrocínios 

possa ser repartido por todos os municípios. 
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4. Outros assuntos de interesse municipal 

 

→ Realizou-se no passado dia 2 de abril o II Encontro do Movimento Associativo da Freguesia de Amora. 

Trata-se de um trabalho de interligação das coletividades e outras associações dentro da freguesia, no 

qual são debatidas temáticas de interesse comum. Decorrente desta análise e das conclusões retiradas, 

assumem-se as mesmas como orientações de trabalho a desenvolver no âmbito de cada tema específico. 

Este ano as temáticas abordadas foram: Comunicação I Futsal I Atletismo I Dirigentes I Atividades 

Náuticas I Atividades Gímnicas e Férias Desportivas. Propõe-se que após elaboração das conclusões deste 

encontro, que as mesmas sejam apresentadas numa reunião da Comissão Executiva do CDM; 

→ Freguesia de Corroios: Propõe como temática de análise em sede da Comissão Executiva do CDM – 

“Normas e Critérios de cedência de tempos de treino nos pavilhões desportivos escolares sob gestão 

municipal”; 

→ Dia Municipal do Idoso – Tem vindo a ser assinalada esta data através de uma iniciativa que se realiza no 

dia 10 de junho no Parque do Serrado. Este ano, será assinalada esta data através de uma iniciativa a nível 

nacional, dinamizada pela Confederação Nacional Reformados Pensionistas e Idosos (MURPI). Será 

realizada no concelho do Seixal em local a definir; 

→ No âmbito do “Projeto Desporto Com Sentido”, foi realizado no dia 6 de Abril a sua Conferência de 

Encerramento. Este projeto pretende promover a inclusão das crianças e jovens nas escolas e 

comunidade através da prática desportiva, com uma forte sensibilização nos domínios educativo e 

desportivo, no sentido de incrementar os índices de participação das crianças e jovens com deficiência, 

bem como contribuir para a mudança das políticas educativas e desportiva. Esta temática será alvo de 

apresentação na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM; no entanto o Prof. José Patrício 

aproveitou para oferecer um Kit – coleção com 1 manual generalista de desporto adaptado e 20 manuais 

específicos de várias modalidades desportivas adaptadas – à Comissão Executiva, recebendo esta oferta, 

em nome de todos, o presidente deste órgão consultivo da CMS, Fernando Sobral; 

→ Festa dos Jogos do Seixal: realizou-se no dia 9 de abril no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. Foi 

dividida em dois momentos: na parte da tarde apresentando-se como uma mega área de participação, 

encontrando-se à disposição de todos várias atividades/ modalidades desportivas e lúdicas; sublinha-se 

como fator menos positivo a falta de representatividade do movimento associativo da freguesia de 

Corroios. A segunda parte desta festa foi dedicada a uma Gala de Dança I Atividades Gímnicas e Artes 

Marciais. Enaltece-se a qualidade de todas as apresentações, bem como a moldura humana envolvente. 

→ A autarquia continua a sua linha política de apoio ao movimento associativo quer ao nível dos 

transportes, quer ao nível dos Contratos Programa assim como outros que têm vindo a responder às 

necessidades de muitas das coletividades do nosso concelho – nomeadamente em obras nos seus 

terrenos/sedes; e na cedência do direito de superfície (ADC Azinhaga das Paivas); 

→ Comemorações do 25 de abril; 

→ Comemorações do 1º maio; 

→ Agita Seixal – 29 de maio (zonas ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal); 
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→ Calendário de reuniões da Comissão Executiva do CDM: 

9 de maio I 7 de junho I 4 de julho I 5 de setembro I 3 de outubro I 7 de novembro I 5 de dezembro. 

 

 

Não havendo mais assuntos, deu-se por encerrada a reunião ficando a próxima agendada para o dia 9 de maio de 2016. 

 

 


