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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 104 

 

No dia 30 de maio 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 de 

Aldeia de Paio Pires, Sónia Tojinha; Representante das coletividades de Amora, Eduardo Costa; Representante 

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

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

Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; Representante das Esquadras da PSP do 

Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; Representante da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, Susana 

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

Coordenação Local do Desporto Escolar, José Rocha; Representante das Associações de Pais do concelho do 

Seixal, Mário Nascimento; Técnica Superior, Sandra Tavares. 

Estiveram ausentes da reunião: Diretora de Departamento, Mirieme Ferreira; Representante das 

coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante da População com Deficiência, José 

Patrício; Representante da União das Associações de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal, 

Fernando Sousa; Representante das Forças Humanitárias do concelho do Seixal, Manuel Cecílio; 

Representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, António Santos. 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. Investimentos em Infraestruturas Municipais Desportivas e Equipamentos de Gestão 

Municipal; 

2. Propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo do Concelho do Seixal para 2018; 

3. Secção de modalidade – critérios para a sua definição; 

4. Outros assuntos de interesse municipal. 
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Antes do início da ordem de trabalho procedeu-se à aprovação da ata da reunião anterior. 

A mesma foi aprovada por maioria com 9 votos a favor. 

Os restantes elementos presentes não votaram uma vez que não estiveram na referida reunião. 

 

1. Investimentos em Infraestruturas Municipais Desportivas e Equipamentos de Gestão 

Municipal: 

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint: 

 Os equipamentos desportivos existentes encontram-se no seu máximo de rentabilização; 

 Denota-se um curto investimento face aos anos de existência dos mesmos, no entanto considera-se 

uma resposta razoável face à dotação do concelho e na resposta aos munícipes; 

 A crise financeira denota um fraco investimento nos últimos 8 anos; 

 PM Alto do Moinho: Face ao estado avançado de deterioração, justifica-se o investimento 

cabimentado, no entanto continua a ser questionada a dificuldade que os restantes clubes do 

concelho têm na utilização do pavilhão para responder a determinadas atividades. Trata-se de uma 

melhoria efetiva deste espaço mas ainda insuficiente para a sua modernização. 

 Pavilhões Desportivos Escolares: Evidenciam-se grandes problemas quer ao nível de infiltrações 

como no estado do piso – tendo já as Associações de Andebol e Futebol de Setúbal interditado a 

utilização dos mesmos para a realização de jogos. 

 Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento: Tendo já sido referida, em anteriores 

reuniões, o mau estado do piso da pista e estando esta em fase de negociação para a sua renovação, 

existem outras preocupações na utilização deste equipamento que convém serem alvo de reflexão: a 

limpeza dos espaços adjacentes (ginásios) é deficiente considerando o uso dos mesmos na resposta 

aos utentes, nomeadamente nas aulas de preparação para o parto. 

 Pista Municipal de Aeromodelismo: Trata-se de uma infraestrutura supervalorizada e de 

referência nacional. Existe uma grande vontade de repor as condições de utilização desta pista com 

um investimento de forma a torná-la uma atração nacional. 

 

 

2. Propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo do concelho do Seixal para 2018 

 

Face às propostas de alteração provenientes das Comissões Desportivas de Freguesia e que constam 

no documento apresentado, as mesmas foram alvo de reflexão e votação. Assim, 

a) Data limite de entrega das candidaturas – 30 de setembro. (alteração ao Período de Recolha 

de dados – Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo) 
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Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade. Considera-se que o não cumprimento das 

datas estabelecidas poderá colocar em causa todo o processo se este for alvo de uma auditoria 

externa. Reforçou-se ainda a necessidade de todas as evidências às atividades realizadas pelos 

clubes, bem como comprovativos de atletas federados, técnicos com formação e títulos 

conquistados devam ser entregues até à data da reunião do Grupo de Trabalho do Conselho 

Desportivo Municipal. 

 

b) Projetos de Desenvolvimento Desportivo/ modalidades prioritárias (análise do ponto 1 – 

Função Desportiva Competição – 1.2. Projetos de Desenvolvimento Desportivo das Normas 

Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo): Considerando que 

estas modalidades fazem parte de um projeto desportivo municipal, caberá à Câmara Municipal 

do Seixal definir quais serão as modalidades que pretende ver enquanto prioritárias no quadro do 

desenvolvimento desportivo, bem como ao nível de futuros investimento que contribuam para o 

crescimento das mesmas. Propõe-se que esta definição contemple os 4 anos de mandato 

podendo cada uma das modalidades construir um projeto que responda às suas necessidades. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

 Julga-se que o investimento da autarquia em equipamentos/ infraestruturas e materiais 

de apoio é fundamental para a manutenção ou inclusão das modalidades enquanto 

prioritárias; 

 Ao nível do atletismo propõe-se a análise técnica relativamente à participação de atletas 

informais em escalões de formação.  

 

c) Atletas federados/ Atletas não federados (alteração ao ponto 1 – Função Desportiva 

Competição – 1.1.2 e 1.1.3. Número de atletas federados e não federados das Normas 

Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo): Considerar os atletas 

federados com um fator de ponderação de 60% e os atletas não federados com um fator de 

ponderação de 40%. Justifica-se esta proposta de alteração pelos elevados custos de 

manutenção destas seções quer na inscrição de atletas nas respetivas federações, quer na 

organização e participação de competições. 

Votos a favor – 5 

Votos contra – 3 

Abstenções – 3 

 

d) Função Desportiva Afirmação do Concelho / Títulos (alteração ao ponto 4 – Função 

Desportiva Afirmação do Concelho – 4.2. Títulos das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio 

ao Movimento Associativo Desportivo): Diferenciar os títulos de modalidades individuais – 30% e 

títulos de modalidades coletivas – 70% 

Votos a favor – 6 
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Votos contra – 3 

Abstenções – 2 

 

e) Função Desportiva Afirmação do Concelho / Atletas que representam as seleções 

nacionais (alteração ao ponto 4 – Função Desportiva Afirmação do Concelho – 4.3. Atletas que 

representam as Seleções Nacionais das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo): Ponderar a participação dos atletas nas Seleções Regionais – 

25%; Seleções Nacionais – 25%; Atletas com estatuto de alta competição – 50% 

Votos a favor – 7 

Votos contra – 4 

 

 

f) Utilização dos Equipamentos Desportivos Municipais (tempos de treino) – Anexo III das 

Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo: 

 

Nº de atletas por equipa: dos atuais 30% para 20% 

Escalões Desportivos por equipa: dos atuais 30% para 25% 

Área desportiva do clube: dos atuais 30% para 45% 

Modalidade: passar o futebol para 6 pontos 

Votos a favor – 2 

Votos contra – 4 

Abstenções – 5 

 

 

g) Função Desportiva Formação / Nº atletas com idade até 14 anos: Propõe-se contemplar a 

participação de atletas até aos 15 anos. (Alteração ao ponto 2 – Função Desportiva Formação 

– 2.1.1. Número de Atletas com idade até 14 anos, das Normas Regulamentares e Critérios de 

Apoio ao Movimento Associativo Desportivo) 

Votos a favor – 9 

Votos contra – 0 

Abstenções – 2 

 

h) Cedências gratuitas em equipamentos desportivos municipais e/ou sob gestão 

municipal – Anexo II das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo: 

Propõe-se que acima dos 150.000,00€ em valor de cedência gratuita, se reduza 50% ao total do 

apoio financeiro calculado para aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 

Movimento Associativo. 

Votos a favor – 1 
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Votos contra – 4 

Abstenções – 6 

 

i) Participação de atletas nos Grandes Eventos Desportivos (exemplo: Jogos do Futuro): 

Propõe-se que deverão ser consideradas as participações dos atletas e clubes nestes eventos. 

Votos a favor – 3 

Votos contra – 4 

Abstenções – 4 

 

3. Secção de modalidade: critérios para a sua definição (Proposta a integrar o ponto 1 – Função 

Desportiva Competição – 1.1.1. Número de Modalidades das Normas Regulamentares e Critérios de 

Apoio ao Movimento Associativo Desportivo): 

Após apresentação de algumas propostas técnicas que permitirão enquadrar a existência ou não de 

uma determinada secção de modalidade nos clubes e/ ou associações e discutida a pertinência de 

cada uma delas no âmbito do seu trabalho, propôs-se que terão de responder obrigatoriamente aos 

seguintes critérios: 

Tempo mínimo de vigência – 6 meses 

As secções estarem enquadradas por um técnicos e/ou seccionista 

Conseguir identificar o local de funcionamento das secções 

  

Mobilizar as suas equipas e/ou atletas na participação de: provas, torneios, eventos, em projetos 

desportivos do concelho e na dinâmica interna de cada clube, 

Votos a favor – 6 

Votos contra – 3 

Abstenções – 2 

 

4.  Outros assuntos de interesse municipal 

 

 Jogos do Futuro da região de Setúbal: toda a comissão foi informada da data da realização da 

Cerimónia de Abertura dos Jogos – dia 2 de junho no Barreiro, assim como as datas das 

competições desportivas – 2, 3 e 4 de junho nos 9 municípios da região, apelando para a sua 

participação. 

 Festa dos Jogos do Seixal: 17 de junho – Parque do Serrado. 

Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 


