MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL
ATA DE REUNIÃO - 110ª
1. Identificação da Reunião
Projeto
Data
Local

Conselho Desportivo Municipal
17 de novembro de 2020

Hora Início: 18h30m

Hora Fim: 20h30m

Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal

Elaborado por Sandra Tavares

2. Ordem de Trabalhos
1.

Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo – Contratos Programa
2021: procedimentos de candidatura e sua análise;

2.

Planeamento do plenário do CDM e das reuniões da comissão executiva do CDM;

3.

Outros assuntos de interesse municipal.

3. Entidades Presentes/ Nome do Participante
1.

Clube Pessoal Siderurgia Nacional – Sónia Tojinha

2.

Associação Náutica do Seixal – Jorge Pinho

3.

Grupo Desportivo do Cavadas – João Coelho

4.

Clube Associativo Santa Marta do Pinhal – António Pereira

5.

União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires – António Santos

6.

Divisão Policial do Seixal – Rui Alfaro

7.

Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal – Susana Santos

8.

Escuteiros Marítimos do Seixal – Ângela Peixoto

9.

Associação Reformados Idosos da Freguesia de Amora – Fernando Sousa

10.

Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal – Carlos Alberto Pina

11.

União Associações de Pais do Concelho do Seixal – Mário Nascimento

12.

Associação Paralisia Cerebral Almada e Seixal – José Patrício

13.

Associação Coletividades do Concelho do Seixal – Rui Pinheiro

14.

Câmara Municipal do Seixal – Maria João Correia

15.

Câmara Municipal do Seixal – Isabel Costa

16.

Câmara Municipal do Seixal – Sandra Tavares

17.

Câmara Municipal do Seixal – Hugo Constantino

18.

Câmara Municipal do Seixal – Mário Deitado

19.

Câmara Municipal do Seixal – Pedro Barata
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4. Assuntos Tratados
A reunião teve início com a nota de boas vindas a todos os presentes e um breve enquadramento feito pela Adjunta
do Sr. Vereador José Carlos Gomes – Dr.ª Maria João Correia – que referiu a impossibilidade da presença do
vereador na presente reunião. No entanto, a pedido do mesmo, deixou uma mensagem de acolhimento dos novos
representantes de cada uma das estruturas de participação/ entidades parceiras do Plano Municipal de
Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal na Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal
enaltecendo todo o trabalho desenvolvido até à data e reforçando a continuidade do mesmo nas futuras reuniões
desta comissão.
Justificou-se a realização desta reunião de modo presencial uma vez que os seus trabalhos se encontram suspensos
desde o mês de março do corrente ano, fruto da situação pandémica que assola o mundo e que levou a tomada de
medidas restritivas tendo como principal finalidade a diminuição dos contactos sociais para a diminuição da
propagação da COVID-19.
Todo este quadro implicou graves consequências económicas e sociais afetando, transversalmente, vários setores da
sociedade. A situação que muitos clubes vivem é preocupante levando a autarquia a pensar em alternativas de apoio
que combatam este ciclo e que ajudem a reerguer as suas estruturas diretivas e desportivas no sentido de trazer
alguma esperança e confiança no trabalho que desenvolvem junto da população.
➔ Apresentação dos elementos que integram a Comissão Executiva do Conselho Desportivo
Municipal:
a) Sendo esta a primeira reunião da comissão executiva no ano de 2020 e dado que muitos dos elementos que a
integram ainda não tinham sido alvo de ratificação, procedeu-se à sua apresentação nominal e fez-se um breve
enquadramento do papel desta estrutura na dinâmica do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do
concelho do Seixal e na sua ligação com as restantes estruturas de participação popular, assente no Regulamento do
CDM. Mais se informa que este regulamento constava nas pastas que foram entregues a cada participante.
1. Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo – Contratos
Programa 2021: procedimentos de candidatura e sua análise:
O apoio financeiro da Câmara Municipal do Seixal assenta na base da aplicação das Normas Regulamentares e
Critérios de Apoio ao Movimento Associativo, documento este perfeitamente balizado e estruturado num trabalho
coletivo de igualdade e transparência quer na sua análise, aplicação e atribuição destas verbas. No entanto, devido à
situação mundial de saúde pública, o movimento associativo teve de encerrar a sua atividade a partir do mês de
março, limitando o seu raio de ação e inviabilizando a candidatura às NRCAMA no modelo em vigor.
Assim, e percebendo todo o quadro atual e as dificuldades dos parceiros, os clubes em sede das Comissões
Desportivas de Freguesia e Comissões Técnicas dos respetivos projetos, discutiram a apresentaram as seguintes
propostas para que possam ser reconhecidas em termos de debate na Comissão e serem propostas a decisão da
Câmara Municipal do Seixal:
Freguesias de Aldeia de Paio Pires, Arrentela e Seixal: Considerar o melhor valor de apoio atribuído nas últimas 3
candidaturas em Contrato Programa, que provavelmente resultará num valor total superior a 222.500€ atribuídos
nos últimos 2 anos. Caso a CM Seixal não conseguisse providenciar esse total de apoio, o valor de cada clube seria
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percentual relativamente ao seu melhor ano através da aplicação da regra 3 simples.
Freguesia de Fernão Ferro: Considerar o melhor valor de apoio atribuído nas últimas 3 candidaturas. Caso não fosse
possível à CMS chegar a esse valor, a proposta da freguesia seria a atribuição da verba resultante da média das 3
candidaturas.
Freguesia de Corroios: Considerar o melhor valor de apoio atribuído nas últimas 3 candidaturas.
Freguesia de Amora: Considerar o melhor valor de apoio atribuído nas últimas 3 candidaturas.
Representante do Desporto Adaptado/ População com deficiência: 1º. Considerar o melhor valor de apoio atribuído
nas últimas 3 candidaturas; 2º. Considerar o mesmo valor de apoio atribuído na última candidatura, uma vez que
este reflete a realidade desportiva mais aproximada aquando do início do primeiro confinamento devido à pandemia.
União de Freguesias Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires: Considera que o critério a aplicar deverá ser o mais
favorável para todos os clubes.
Associação Coletividades do Concelho do Seixal: Apelam à CM Seixal um esforço suplementar no sentido de
conseguir atribuir o valor respeitante ao melhor ano das últimas 3 candidaturas.
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal: Consideram que a atribuição do valor de apoio mais elevado das últimas 3
candidaturas em Contrato Programa pode beneficiar aqueles clubes que, por diferentes fatores, não tenham tido um
trabalho constante e até tenham apresentado uma linha descendente na resposta à comunidade envolvente. O mais
justo seria a avaliação “caso a caso”.
Polícia de Segurança Pública: Considerar a atribuição da verba resultante da média das 3 candidaturas.
Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal: A avaliação do trabalho realizado nos últimos 3 anos, assim como
considerar a média do valor de apoio atribuído parece-lhes a opção mais justa.
Escuteiros Marítimos do Seixal: Consideram que se deva atribuir o mesmo valor da última candidatura, apelando aos
clubes a que não se sintam injustiçados com esta decisão.
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DA COMISSÃO EXECUTIVA APÓS VOTAÇÃO:
1º. Atribuição do valor de apoio mais elevado das últimas 3 candidaturas;
2º. Manter o valor atribuído no ano anterior de apoio em Contrato Programa;
3º. Atribuir a média do valor de apoio nas últimas 3 candidaturas;
4º. Considerar o melhor valor de apoio atribuído nas últimas 3 candidaturas em Contrato Programa, que
provavelmente resultará num valor total superior a 222.500€ atribuídos nos últimos 2 anos. Caso a CM Seixal não
conseguisse providenciar esse total de apoio, o valor de cada clube seria percentual relativamente ao seu melhor ano
através da aplicação da regra 3 simples.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES A RETIRAR DA DISCUSSÃO:
- Apesar de estarem conscientes das dificuldades que a autarquia possa estar a passar decorrente das implicações
financeiras e sociais desta pandemia, os conselheiros apelam a um esforço adicional para que se consiga atribuir o
melhor valor das últimas 3 candidaturas a todos os clubes;
- Consideram que esta acaba por ser a proposta mais justa tendo em conta todas as dificuldades sentidas pelo
movimento associativo;
- Acreditam que este apoio apesar de não colmatar, na sua totalidade, todas as perdas sofridas ajudará a manter as
coletividades ativas;
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- Face às sucessivas recomendações desta Comissão nos vários pareceres emitidos sobre as GOP no sentido de se
aumentar a verba de apoio em Contrato Programa, e sendo este um ano atípico em todos os sentidos, julga-se que
este esforço faz mais sentido do que nunca!
- Ponderar um critério que possa ser aplicado em 2021 e 2022;
- Suspender a aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo com
efeito na candidatura aos Contratos Programa 2021;
- Equacionar a criação de um Fundo Social de apoio às coletividades que responda às necessidades nas
diversas áreas de intervenção: desportiva, social, cultural e recreativa.
2. Planeamento do plenário do CDM e das reuniões da Comissão Executiva do CDM:
- Manter uma periodicidade bimestral e presencial;
- Iniciar este agendamento a partir do mês de janeiro de 2021;
- Definir as temáticas a discutir decorrentes das propostas apresentadas pelas Comissões Desportivas de Freguesia.
3. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL:
O representante do movimento associativo da freguesia de Corroios questionou se está previsto algum tipo de
intervenção/ requalificação do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento uma vez que este equipamento
apresenta alguns sinais de desgaste condicionando o desenvolvimento e utilização deste equipamento por parte dos
clubes com secções de atletismo.
- Neste momento foi aberto um procedimento de requalificação da pista de atletismo que ronda um investimento na
ordem dos quatrocentos mil euros;
- Trata-se de um processo que irá a reunião de Câmara para a aprovação da abertura do concurso;
- A substituição/ apetrechamento do material de apoio técnico específico à modalidade será garantido pela
Federação Portuguesa de Atletismo, compromisso já assumido tendo por base a requalificação do piso da pista.
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião estando a próxima agendada para janeiro de
2021.

5. Conclusões
✔

Envio de ofício aos clubes para preenchimento das candidaturas aos Contratos Programa 2021;

✔

Alargamento do prazo de candidatura – até 31 de janeiro de 2021;

✔

Envio da proposta da Comissão Executiva do CDM ao executivo da CM Seixal para reajuste do processo de

candidatura e análise dos apoios financeiros atribuídos ao movimento associativo face à conjuntura atual, fruto da
pandemia COVID-19.

Seixal, 26/novembro/2020
Sandra Tavares
Assinatura
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