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MEMORANDO DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

 

No dia 28 de julho de 2017, pelas 20 horas, realizou-se a ultima reunião antes das férias, da Comissão 

Executiva do Conselho Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Esta 

reunião foi realizada de forma informal e teve como principal objetivo a discussão e aprovação do plenário do 

CDM, a realizar em setembro de 2018 e que pretende fazer um balanço da atividade do CDM nos últimos 4 

anos (mandato autárquico). 

 

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 

Amora, Eduardo Costa; Representante das coletividades de Arrentela, Vanda Carvalho; Representante das 

coletividades do Seixal, Luís Coimbra; Representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, 

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

Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires, Sónia Tojinha; Representante das coletividades da 

Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante da Coordenação Local do Desporto Escolar, José Rocha 

Técnica Superior, Sandra Tavares. 

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

Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; Representante da População com Deficiência, José 

Patrício;; 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. Análise e preparação do Plenário do CDM; 

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. Análise e preparação do Plenário do CDM: 

Considerações retiradas da proposta apresentada 

 O plenário irá realizar-se no dia 11 de setembro, pelas 21h; 

 Terá lugar no auditório dos serviços centrais da CMS; 

 É importante as apresentações não irem além dos 10 min; 

 É muito importante uma boa mobilização; 

Propõe-se que os temas a apresentar por elementos da CE atual ou de CE anteriores sejam: 

1. A importância do apoio da CMSeixal ao movimento associativo, enquanto processo democrático e de 

participação popular que permitiu o crescimento de um MA consolidado, forte e dinâmico, tornando-se 

um parceiro de confiança para a população enquanto promotor de hábitos saudáveis de atividade 

física –José Rafael Geraldes; 

2. A importância das estruturas de participação popular, enquanto estruturas representativas da 

população que procuram um desenvolvimento planeado e sustentado. O envolvimento de diversos 

agentes na politica desportiva do concelho – Fernando Sobral; 

3. O Desporto Adaptado – o que aconteceu nos últimos 4 anos? – José Patricio 

 

2. Outros assuntos de interesse municipal 

 José Rocha: Existe um reconhecimento muito grande por parte do ministério da Educação pelo 

facto do Desporto Escolar ter sido integrado na dinâmica desportiva do concelho; 

 Estas parcerias permitem a sustentabilidade do projeto; as escolas têm muita potencialidade e a 

relação trabalhada tem muita potencialidade, mas ainda há muito trabalho a desenvolver 

 Fernando Marques: É fundamental a concretização de determinadas situações como é o caso da 

requalificação do polidesportivo da Boa Hora; 

 É importante criar algumas condições para aumentar a prática desportivo nos bairros, mesmo que 

o objetivo seja retirar de lá os jovens; 

 Fernando Sousa: Não se deve esperar que seja sempre a CMS e a Junta de Freguesia a 

resolverem todas as situações; 

 Deveria haver um gabinete específico que acompanhasse as possíveis candidaturas de 

financiamento, como é o caso do projeto 2020; 

 

 Relativamente às candidaturas ao PRID, foram aprovadas as candidaturas do CASMP, CRD 

Miratejo, CDR Fogueteiro, num total de 20.000,00 €; 

 A ACCS deveria ter um papel mais interventivo no trabalho de apoio às candidaturas aos 

contratos programa, mas isso poderá ser difícil visto a ACCS não ter uma base técnica para dar 

resposta a todas estas questões; 
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 Fernando Sousa – “Festa da Chama da Solidariedade”: A chama da solidariedade irá entrar no 

concelho em setembro; solicita uma reunião com o sr. Vereador para apresentar o projeto que irá 

ter uma grande vertente desportiva; a data prevista é dia 8 de setembro e poderia ser feita uma 

receção no CMACS, sendo feito o transporte entre as margens de barco; o objetivo desta festa é 

ser um encontro desportivo enquanto motivador da solidariedade; 

 Antonio Pereira: Questionou sobre as condições do monumento à Seixalíada, tendo sido 

informado que já foi aprovada a despesa para recuperação do monumento.   

 

Esta reunião teve um caracter mais informal do que o habitual, foi acompanhada por um beberete, 

assinalando a interrupção para o período de férias. 

 


