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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 102 

 

No dia 28 de março de 2017, 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; Chefe de Divisão de Desporto, Isabel Costa; Representante das coletividades da 

Freguesia de Fernão Ferro, Fernando Sobral; Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires, Sónia 

Tojinha; Representante das coletividades de Amora, Eduardo Costa; Representante das coletividades de 

Arrentela, Vanda Carvalho; Representante das coletividades do Seixal, Luís Coimbra; Representante das 

Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, António Santos; Representante da Associação de Coletividades do 

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

Santos; Representante das Associações Juvenis do concelho do Seixal, Fernando Marques; Representante das 

Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; Representante da Coordenação Local do Desporto 

Escolar, José Rocha; Técnicos Superiores, Sandra Tavares, Mário Deitado, Luís Santos. 

Estiveram ausentes da reunião: 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 das Associações 

de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; Representante das Forças Humanitárias do concelho do 

Seixal, Manuel Cecílio. 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. Projeto Desenvolvimento do Futebol: situação atual e perspetivas futuras; 

2. Impacto das Comissões Técnicas de Modalidade (estruturas de participação) no Plano 

Municipal de Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal; 

3. Outros assuntos de interesse municipal. 

 

 

 



 

2 ST 

 

 

Antes do início da ordem de trabalhos procedeu-se à eleição do Presidente da Comissão Executiva do 

Conselho Desportivo Municipal. 

Recorrendo ao princípio da rotatividade pelos representantes das freguesias, o Eduardo Costa colocou a 

sua disponibilidade para assumir esta função. Colocada à votação dos presentes, foi aprovado por maioria 

a eleição do representante do Movimento Associativo de Amora enquanto Presidente da Comissão 

Executiva para o presente ano. 

 

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint: 

Projeto Desenvolvimento do Futebol: situação atual e perspetivas futuras. 

 Génese do Campeonato de Futsal do concelho do Seixal: Surgiu há 10 anos através da dinâmica 

criada entre 4 clubes (GDC de Fernão Ferro, CRD Cavaquinhas, CDC Casal do Marco e GD 

Cavadas). O seu objetivo prendia-se com o facto destas equipas apenas terem uma atividade 

regular durante a Seixalíada, sendo que ao longo do ano apenas participavam em torneios 

pontuais. Era denominado por “Campeonato Inter-freguesias”. 

 Atualmente verifica-se um grande crescimento no âmbito do Futsal: a diminuição do número de 

atletas federados decorre dos elevados custos associados à vertente federativa, sendo a Liga 

E’Leclerc a única forma organizada que os clubes têm de conseguirem competir na sua vertente 

não federativa. 

 Salientam-se as dinâmicas criadas em torno deste projeto como ações de “Boas Práticas” e 

considera-se que as mesmas devam ser replicadas por outros projetos internos da Divisão de 

Desporto. 

 Sublinha-se a rentabilização dada aos polidesportivos dos clubes uma vez que todos os 

jogos da Liga são realizados em recinto exterior contribuindo para a dinamização da população 

local em torno das sedes das coletividades. Questões associadas aos polidesportivos: 

 Condições estruturais dos polidesportivos: iluminação, condições de segurança ao nível 

das balizas, estado de conservação dos pisos (muitos deles inadequados em condições 

atmosféricas adversas). 

 Toda a estrutura associada ao processo democrático desta Liga – Comissão Organizadora da 

Liga E-Leclerc de Futsal do concelho do Seixal e a vontade demonstrada pelos clubes em 

estar presentes e contribuir para o sucesso deste projeto revela a capacidade organizativa e a 

importância inerente à resposta desportiva dada aos atletas. No entanto outras questões se 

levantam: 

 Existência de uma supervisão imparcial ao nível dos jogos e das decisões disciplinares 

decorrente dos mesmos. 
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 Importante ajustar as estratégias de ação do projeto relativamente ao aumento do número de 

participantes junto das camadas mais jovens: aproximando as escolas ao Movimento 

Associativo, como?  

 Verifica-se falta de diálogo entre estas entidades uma vez muitos dos projetos internos 

das escolas não avançam porque não há resposta por parte dos clubes; 

 A falta de condições físicas nas escolas do 1º ciclo para o desenvolvimento da área 

curricular da Expressão Físico-Motora, pode ser contornada através de protocolos com os 

clubes de proximidade que se encontram disponíveis durante o horário escolar, 

potenciando a promoção da prática desportiva e captação de novos atletas para as 

secções dos clubes. 

 No que diz respeito ao enquadramento técnico – Técnicos de Futsal, verifica-se que a maioria 

não tem formação. As questões ligadas à imposição legal da necessidade de Cédulas de 

Treinador e consequente investimento financeiro a que estas obrigam por parte dos treinadores 

(muitos deles com outra ocupação profissional) acabam por dificultar o acesso a estas 

formações. Face a esta evidência seria importante: 

 Potenciar ações dirigidas aos treinadores para qualificar as intervenções uma vez que 

estes têm uma responsabilidade acrescida face ao acompanhamento dos atletas. 

 Inclusão social através do desporto: Julga-se que se trata de uma ferramenta essencial para 

integração dos jovens de comunidades desfavorecidas. No entanto e para que o desenvolvimento 

desportivo ocorra no seio destas comunidades é necessário a existência de investimentos em 

infraestruturas desportivas de proximidade de forma a potenciar as capacidades físicas dos 

atletas que elevadas a determinado nível possibilitam a sua integração noutros clubes. 

 

 

CONCLUSÕES: 

 

 O caminho para a promoção da prática desportiva através do futsal é aquele que se está a 

desenvolver neste momento e com o envolvimento de todas as coletividades, devendo manter-se 

o apoio da Câmara Municipal do Seixal e Juntas de Freguesia; 

 Deve haver um olhar por parte da Câmara Municipal do Seixal e das Juntas de Freguesia para as 

condições de prática nos recintos desportivos; 

 Deve haver uma aposta na formação dos técnicos e na promoção de Workshops e/ou Seminários 

no sentido de facilitar a sua formação contínua; 

 Deve ser mantido um esforço para garantir parceiros externos através dos patrocínios; 

 Deve ser mantido um olhar atento para o envolvimento dos jovens/ comunidade dos bairros na 

prática desta modalidade e através deste subprojeto; 

 Deve ser mantida a visão deste projeto de futsal como polo de ligação da comunidade com os 

clubes e como polo de prática desportiva para a promoção da saúde junto da população; 

 Apelar para um olhar atento para as condições da prática desportiva nas áreas dos bairros 

sociais; 
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 Deve ser analisada a situação do futsal em cada freguesia para se verificar que resposta está a 

ser dada, nomeadamente ao nível da formação; 

 Potenciar a aproximação das escolas aos clubes de proximidade no sentido de rentabilizar os 

espaços desportivos e captar atletas para as suas secções. 

 

Devido ao adiantado da hora não foi possível analisar o ponto 2 da ordem de trabalhos: Impacto das 

Comissões Técnicas de Modalidade no Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do concelho do Seixal. 

Após analisado o plano de trabalhos anual (reuniões e suas temáticas) levantou-se a falta de capacidade no 

tratamento de dois temas por reunião uma vez que todos eles são de elevada importância e com demasiado 

interesse de discussão. Assim, colocou-se à consideração a realização de reuniões extraordinárias para que se 

analisem todos os temas que fiquem por discutir nas reuniões de trabalho ordinárias. 

 

1. Outros assuntos de interesse municipal 

 

 Festa dos Jogos do Seixal: Realiza-se no dia 29 de abril, a partir das 15h30 no Complexo Municipal 

de Atletismo Carla Sacramento. Trata-se de mais um grande evento desportivo que proporcionará a 

todo o Movimento Associativo e demais parceiros um momento de convívio e de prática de atividade 

física num ambiente informal e descontraído. Apela-se à participação massiva de todos! 

 

Sem mais assunto deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o dia 27 de abril de 

2017. 

 

 

 


