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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 105 

 

No dia 27 de junho 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; Chefe de Divisão de 

Desporto, Isabel Costa; 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 da União das Associações de Reformados 

Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal, Fernando Sousa; Representante da Unidade de Cuidados na 

Comunidade do Seixal, Susana Santos; Representante das Associações Juvenis do concelho do Seixal, 

Fernando Marques; Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; Técnica 

Superior, Sandra Tavares. 

Estiveram ausentes da reunião: Diretora de Departamento, Mirieme Ferreira; Adjunto do Sr. Vereador, 

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

coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do 

Seixal, Sérgio Paulo; Representante da População com Deficiência, José Patrício; Representante da 

Coordenação Local do Desporto Escolar, José Rocha; 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. Desporto Popular vs Desporto Federado; 

2. Outros assuntos de interesse municipal. 

 

Antes do início da ordem de trabalho procedeu-se à aprovação da ata da reunião anterior. 

A mesma foi aprovada por unanimidade. 

Os elementos presentes que não votaram, não estiveram na referida reunião. 
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1. Desporto Popular vs Desporto Federado: 

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint: 

 A apresentação desta temática retrata a realidade das duas vertentes desportivas; 

 O concelho do Seixal não descura o trabalho desenvolvido por parte dos clubes quer na resposta 

ao desporto para todos, quer no seu trabalho junto das secções de modalidade federadas; 

 No âmbito do seu Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do concelho do Seixal, a 

autarquia coloca no terreno uma série de projetos desportivos que possibilita a prática de 

atividades desportivas a toda a população; 

 Reconhece-se o esforço e o trabalho desenvolvido pelos clubes e associações que muitas vezes 

não têm qualquer apoio por parte das Federações de modalidade; 

 Os custos associados às taxas de inscrição de atletas, treinadores e restante estrutura, bem como 

o pagamento de seguros, taxas de jogo e arbitragens, coloca muitas vezes em causa a 

sustentabilidade dos clubes; 

 A realidade de cada modalidade no concelho, assim como a sua dinâmica proporcionada pelo 

elevado número de clubes que a desenvolve não pode ser comparada com outras que 

internamente não conseguem desenvolver qualquer tipo de atividade regular às suas secções: 

temos como exemplo a Liga E’Leclerc Futsal Seixal, que consegue desenvolver um calendário 

regular anual em diferentes escalões etários. 

 Nem todas as federações trabalham da mesma forma e com a mesma visão: muitas delas 

apostam na formação de atletas, outra têm como finalidade os resultados desportivos assente no 

alto rendimento; 

 Desporto Escolar: considera-se que as políticas adotadas (considerando a nota de Educação 

Física para a média final dos alunos) podem contribuir para a mudança de mentalidades ao nível 

da importância da disciplina de Educação Física no currículo dos alunos. No entanto as elevadas 

cargas horárias dos alunos, impossibilita que os mesmos tenham disponibilidade para uma 

prática integrada e regular de atividade física; 

 

Considerações finais: 

 Ao nível do desporto federado, julga-se que a autarquia deverá ter um olhar atento às condições 

dos pavilhões uma vez que o estado em que alguns destes equipamentos se encontram poderá 

condicionar a resposta face às exigências de prática das federações; 

 Considera-se fundamental que a ação das federações e o seu papel no apoio aos clubes seja alvo 

de uma profunda análise sendo determinante a definição de uma política desportiva nacional que 

proteja aqueles que respondem localmente aos interesses dos munícipes e que contribuem 

efetivamente para o desenvolvimento desportivo; 
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 Deverá continuar a exigir-se do estado um olhar diferente para o desporto e para a cultura, 

considerando estes como polos fundamentais ao desenvolvimento sustentado do país. 

 

Conclusões: 

 Continuar a avaliação do impacto do desporto federado no quadro do desenvolvimento 

desportivo do concelho; 

 Apresentar os títulos conquistados na presente época desportiva fazendo evidência da afirmação 

desportiva do concelho a nível nacional. 

 

2.  Outros assuntos de interesse municipal 

 

 Fernando Sousa - Face ao trabalho desenvolvido por parte das Associações de Reformados do 

concelho no âmbito desportivo, quer pelo seu grau de envolvimento nos projetos da autarquia, 

julga-se que, à semelhança dos apoios financeiros atribuídos aos clubes, também as Associações 

de Reformados possam ser considerados neste tipo de apoio.  

 À semelhança do que já aconteceu no ano anterior, continuará a existir a parceria entre a APCAS 

e ARIFA no desenvolvimento de Férias Desportivas inclusivas (utilização e cedência de espaço – 

tanque de hidroterapia).  

 Decorrerá também na Quinta do Álamo, mais um projeto de férias inclusivas, potenciado pelo 

Projeto Escolhas – Tutores de Bairro. Também neste sentido, a ARIFA apoiará quer ao nível do 

transporte, alimentação e seguros das crianças às quais se destinam este projeto. 

 Projeto Férias Desportivas: foi questionada a falta de informação por parte da autarquia no envio 

da planificação das atividades proporcionadas pela Câmara Municipal do Seixal, uma vez que, 

muitos clubes já iniciaram o seu período de férias e precisam de complementar o seu plano com 

estas ofertas desportivas. 

 Plenário do Conselho Desportivo Municipal: Propôs-se a sua realização para Setembro na 

perspetiva de fecho do trabalho desta estrutura no presente mandato.   

 

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

 


