
COMISSÃO EXECUTIVA DO CDM 
PROPOSTAS ALTERAÇÃO NRCAMA 2018 

Prazo de entrega das candidaturas 

• Propõe-se a data de 30 de setembro como data limite; 

• O envio de evidências só deverá ser aceite até à reunião do Grupo de Trabalho do CDM. 

 
Projetos Desenvolvimento Desportivo (Modalidades prioritárias) 

• Voleibol: Redução da sua ponderação ou até mesmo a sua saída desta função uma vez que os objetivos com a sua integração 

já foram alcançados (evolução da modalidade no concelho); 

• Natação: Redução da sua ponderação ou até mesmo a sua saída desta função uma vez que as piscinas não têm capacidade 

para dar resposta à integração de mais secções, verificando-se uma desigualdade de oportunidades para todos os clubes; 

• Atividades Náuticas: Redução da sua ponderação ou até mesmo a sua saída desta função uma vez que só algumas 

freguesias têm o seu acesso privilegiado (proximidade); 

• Integração de novas modalidades: Andebol, Hóquei em Patins, Desportos de Raquete (Badminton e Ténis de Campo). 

 

Atletas Federados e Não Federados 

• Alteração da ponderação de acordo com as seguintes %: atletas federados (60%), atletas não federados (40%) 

• Justificação: Custos de manutenção das secções;  € - inscrição e organização das competições; pelo facto de não haver 

distinção nas ponderação e deparando-se com a dificuldade de evidências por parte das Federações, os clubes optam por 

colocar os seus atletas federados no grelha dos não federados. 



COMISSÃO EXECUTIVA DO CDM 
PROPOSTAS ALTERAÇÃO NRCAMA 2018 

Títulos 

• Diferenciar os títulos individuais (30%) e títulos de desportos coletivos (70%) 

Atletas que representam a seleção nacional 

• Seleções regionais (25%) / Seleções nacionais (25%) / Estatuto de alta competição (50%) 

Outras Propostas 

Cedências Gratuitas em Equipamentos Desportivos Municipais e/ou sob Gestão Municipal 

• Acima dos 150.000,00€, se reduza 50% ao total do valor do apoio financeiro calculado para aplicação das Normas. 

Jogos do Futuro 

• Deverão ser consideradas as participações dos atletas e clubes neste evento – Função Afirmação do Concelho 

Utilização dos Equipamentos Desportivos Municipais (atribuição de tempos de treino) 

• 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 
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