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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 99 

 

No dia 9 de maio 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: 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 Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, Susana Santos 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, Sandra Tavares. 

Estiveram ausentes da reunião: Representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; 

Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; 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 do Projeto “Desporto com Sentido” – Associação Paralisia Cerebral Almada Seixal (APCAS); 

2. Outros assuntos de interesse municipal. 

 

Iniciada a reunião, procedeu-se à aprovação da ata da última reunião do CDM: 

ATA Nº98 – Aprovada por maioria com uma (1) abstenção - justificada pela sua ausência na referida reunião; 
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1. Apresentação do Projeto “Desporto com Sentido” – Associação Paralisia Cerebral Almada Seixal (APCAS) 

Nota: Foi oferecido pelo presidente da APCAS, Prof. José Patrício, ao CDM, um conjunto de manuais para 

consulta e possibilidade de empréstimo às coletividades que assim o entendam. 

 

Considerações retiradas durante e após a apresentação do PowerPoint: 

 O Projeto Desporto com sentido é cofinanciado pelos EEA Grants, Islândia, Liechtenstein e Noruega, no âmbito 

do Programa Cidadania Ativa, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e promovido pela Associação de 

Paralisia Cerebral de Almada Seixal, tendo como parceiros a Direção-Geral da Educação (DGE), a Câmara 

Municipal do Seixal (CMS) e a Faculdade de Motricidade Humana; 

 Este projeto pretende promover a inclusão das crianças e jovens nas escolas e na 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 educativa e desportiva; 

 O Projeto divide-se em 6 componentes fundamentais e essenciais para os objetivos do mesmo: 

COMPONENTES 1 – Conceção de um manual generalista de desporto adaptado e vinte manuais específicos de 

várias modalidades desportivas adaptadas prioritárias na política desportiva nacional: andebol, atletismo, 

boccia, Canoagem, ciclismo, dança, equestre, futebol, goalball, jogos tradicionais, lutas amadoras, natação, 

orientação, rugby, slalom em cadeira de rodas, surf, ténis, ténis de mesa, vela e voleibol. A elaboração desta 

coleção envolveu 58 autores e 42 colaboradores (entre pessoas singulares e coletivas). 

Trata-se de algo inovador, mesmo a nível internacional, que despertou o interesse da secretaria de estado da 

Noruega. O feedback tem sido muito bom quer pela sua objetividade como pela simplicidade dos manuais. 

COMPONENTE 2 - Manuais acompanhados de suporte digital, que os complementam, numa perspetiva de 

diversidade de recursos, a informação veiculada em todos os manuais. Desta forma, para acompanhar os 

manuais foram captadas 10676 fotografias, 882 vídeos, numa quantidade total de dados superiores a 210 

Gigabytes. 

COMPONENTE 3 – Criação de um Centro de Treino de Competências para o Desporto Adaptado, no sentido de 

proporcionar momentos de formação a professores, a técnicos de diferentes áreas do desporto, a jovens 

estudantes e aos demais interessados. Nesta componente foram realizadas 16 formações: 5 para 

técnicos/estudantes I 1 para técnicos I 2 para estudantes I 8 para professores. As formações centram-se em 

nove modalidades (Voleibol sentado, Paraciclismo, Ténis de mesa, Orientação, Boccia, Slalom em cadeira de 

rodas, Natação e Goalball). Participaram um total de 319 formandos, dos quais 138 professores provenientes 

de 38 estabelecimentos de ensino, 52 técnicos de desporto provenientes de 10 entidades, 90 estudantes 

provenientes de 7 estabelecimentos de ensino diferentes e 39 de outras categorias profissionais. Aquando da 

avaliação, 99% dos participantes consideraram-se satisfeitos/ muito satisfeitos, sendo que 1% se considerou 

pouco satisfeito (principalmente devido à curta duração e horário da formação). 

COMPONENTE 4 – Serão distribuídos materiais didático-pedagógicos em forma de kit básico de prática 

desportiva adaptada, com recursos de diferentes modalidades a fornecer a escolas e/ou centros de formação. 

Cada Kit contempla: um conjunto de bolas para prática da modalidade de Boccia, um Kit de arbitragem para a 
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modalidade de Boccia, uma bola de Goalball, vendas para a prática de Goalball, fio sisal para marcação do 

campo de Goalball, uma guia para condução de atletas cegos em provas de Atletismo e duas telas com jogos 

didáticos. 

COMPONENTE 5 – Expansão e desenvolvimento da plataforma e-learning Todos em Jogo, visando a 

disseminação dos produtos e o alargamento da rede de interessados e parceiros. Esta plataforma foi concebida 

com a colaboração da empresa SportTools e cofinanciada, na sua génese, pelo Instituto Nacional de 

Reabilitação, através da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC). 

COMPONENTE 6 – Desenvolvimento de ações de sensibilização e voluntariado concretas e de forte impacto 

em diversos contextos, alertando para a necessidade da prática desportiva destinada a todos, sem exclusão. 

Foram realizadas 29 ações de sensibilização envolvendo 6 modalidades desportivas: Boccia I Slalom em cadeira 

de rodas I Voleibol sentado I Goalball I Ciclismo e Andebol em cadeira de rodas. Nestas ações de sensibilização 

realizadas em 22 escolas, participaram 3230 alunos, sendo 445 alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

333 professores/ técnicos, 118 voluntários e 113 familiares. A abrangência destas ações foi potenciada pela 

participação em eventos promovidos por entidades como o Comité Paralímpico de Portugal, a Fundação 

Benfica, Desporto Escolar e diferentes autarquias. 

 

Outras considerações: 

 

 Plataforma digital: Rentabilização da plataforma já existente de Boccia e que neste momento foi 

carregada com mais 20 modalidades desportivas. Encontra-se em fase de construção e de constante 

melhoria. Apela-se à consulta e registo nesta plataforma – desta forma dá-se maior visibilidade ao 

projeto, garantindo, também, mais financiamento. 

Esta plataforma vai estar a ser acompanhada pela Faculdade de Motricidade Humana, sendo a 

informação disponibilizada de alto valor científico. 

 1ª Etapa – O projeto financiou apenas 200 coleções, sendo este número manifestamente pouco dado o 

grande objetivo do projeto: 5.000 coleções a distribuir por todos os Agrupamentos de Escolas e as 

autarquias do país. 

 Disponibilização dos conteúdos dos manuais na plataforma: Foi estratégia não o colocar para não se 

perder nem banalizar este trabalho de alto valor científico; 

 Neste momento existem muitos contactos por parte de federações para terem os manuais específicos. 

Está no plano de trabalhos da APCAS a realização de ações de formação destinadas a deficientes com a 

entrega de um manual. 

 Reconhecimento e prestígio em termos no concelho do Seixal uma associação como a APCAS! Uma 

instituição de grande referência a nível internacional. Tem vindo a consolidar toda a sua ação e é visível a 

forte mobilização que tem em torno de todas as atividades/ projetos que se propõe organizar/ apoiar. 

 Trata-se de um projeto de um alto valor intrínseco e visionário. Sublinhando o trabalho feito na parte 

gráfica muito bem pensada. 

 Com o grau de envolvência deste projeto, considera-se que deveria ser o próprio Estado Português a 

financiá-lo por inteiro.  
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PROPOSTAS DE TRABALHO: 

 

 Levar este tema/ apresentação às Comissões Desportivas de Freguesia; 

 Demonstração de Futebol Adaptado – contato com outras instituições que possam responder 

tecnicamente a esta modalidade; 

 Levantamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais: Criação de equipas de trabalho 

dentro do 1ºciclo, com dados fidedignos relativamente a esta população e a sua área de intervenção: 

necessidade de se trabalhar num diagnóstico rigoroso e o mais credível possível; 

 Apresentação deste projeto junto da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). 

 

 

2. Outros assuntos de interesse municipal 

 

 XXXIV Jovemaio – Trata-se de um grande evento desportivo, elevando o mês de maio aos valores 

desportivos e a todos os benefícios intrínsecos.  

É organizado pelo CRD Águias Unidas com o apoio da CMS I Junta de Freguesia de Amora e integram o 

calendário dos Jogos do Seixal. 

Calendário de atividades: King (7 de maio) I BTT/ Cicloturismo (8 de maio) I Taekwondo Tag Team (13 de 

maio) I Zumba (14 de maio) I Caminhada (15 de maio) I Ténis de Campo (15 de maio) I Hip-Hop – Festival 

música portuguesa – festa das sopas (21 de maio) I Jogos Tradicionais (22 de maio) I Futsal (28 de maio) I 

Taekwondo Kids (29 de maio); 

 Encontro de Embarcações Tradicionais no Seixal – Associação Náutica do Seixal: dias 4 e 5 de junho. 

Possibilidade de realizar passeio nas embarcações tradicionais, sujeito a inscrição na sede da Associação 

Náutica do Seixal. 

 Alerta para a inclusão de jovens com problemas socais: possibilidade de integração dos mesmos nos 

clubes do concelho. É possível e fundamental fazer-se um trabalho forte e intensivo no terreno para que 

estes possam identificar-se com o meio onde estão inseridos. 

Proposta da APCAS – desenvolvimento de parcerias no âmbito do trabalho voluntario nos projetos 

desenvolvidos pela Associação junto destes jovens. 

 

 

Não havendo mais assuntos, deu-se por encerrada a reunião ficando a próxima agendada para o dia 14 de junho de 

2016. 

 

 


