MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Reunião da Comissão Executiva do
Conselho Desportivo Municipal

Data: 2012/03/20

Ata n.º 74

No dia 15 de fevereiro de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 74.ª reunião da Comissão Executiva
do Conselho Desportivo Municipal, onde participaram unicamente os representantes do
Movimento Associativo, eleitos nas Comissões Desportivas de Freguesia e ratificados em Plenário
de Coletividades do Concelho do Seixal

A reunião contou com as seguintes presenças: Dr. Hugo Constantino, Chefe da Divisão
Atividades Desportivas; Drª Susana Rosa, Técnica Superior da Divisão de Atividades Desportivas;
Sr. António Pereira, representante das coletividades da Freguesia de Corroios; Sr. Carlos
Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal; Sr. Hugo Beldroegas,
representante das coletividades da Freguesia de Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante
das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Sr. António Rita Pereira, representante
das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades
da Freguesia de Arrentela.

Ordem de trabalhos:

1. Eleição do Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal para
2012.

Para início e enquadramento da reunião e visto estarem presentes apenas 5 dos 6 elementos, foi
feita uma pequena abordagem ao CDM, sua importância e funcionamento, esclarecendo todos os
presentes, principalmente os elementos eleitos pela primeira vez para este órgão, sobre a
importância e necessidade da sua participação ativa, enquanto elementos representantes da
freguesia.
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Seguidamente procedeu-se à apresentação de cada um dos elementos eleitos, dando a conhecer
aos restantes elementos a sua experiência associativa, conhecimento sobre a importância e o
trabalho desenvolvido no seio do CDM e quais as expectativas no que diz respeito à sua
participação na Comissão Executiva.

Após esta apresentação e já com a presença de todos os elementos, entrou-se no ponto 1 da
ordem de trabalhos - Eleição do Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo
Municipal para 2012.

 Relativamente a esta questão foi demonstrada disponibilidade por parte dos representantes da
freguesia do Seixal e da freguesia da Arrentela;

 O representante da freguesia da Arrentela frisou que quem assumisse este cargo deveria ter
alguma disponibilidade para este órgão. Deu como exemplo o presidente da última Comissão
Executiva do CDM, Sr. José Torres que por várias vezes tinha trabalho para além das reuniões
do CDM, como foi o caso da sua participação na Assembleia Municipal para apresentação e
leitura do parecer elaborado pelo CDM relativo às GOP’s 2012 da CMS;

 O representante da freguesia do Seixal realçou que todos podem ser presidentes e que à
semelhança das comissões anteriores, deveria haver um consenso;

 Os quatro restantes elementos foram de opinião unânime que para este cargo deveria ser
quem tivesse acompanhado as comissões anteriores e que efetivamente também tivesse
disponibilidade;

 Por consenso e após análise interna entre os seis elementos, foi comunicado que a decisão foi
para o representante da freguesia do Seixal, Sr. Carlos Carvalho.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 29 de Fevereiro, pelas 21h00 nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
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Ata n.º 75

No dia 29 de fevereiro de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 75.ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Sr. José Manuel
Oliveira, Adjunto do Sr. Vereador; Dr.ª Isabel Costa, Diretora de Departamento de Desporto; Dr.
Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas; Drª Cristina Fernandes, Drª Paula
Castro, Dr. Miguel Gomes e Dr. Rui Carlos Lapa do GAMA; Dr. Melo de Carvalho, Assessor do Sr.
Vereador; Sr. Carlos Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal e
Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Sr. António Pereira
representante das coletividades da Freguesia de Corroios; Sr. Hugo Beldroegas, representante
das coletividades da Freguesia de Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante das
coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Sr. António Rita Pereira, representante das
coletividades da Freguesia de Fernão Ferro; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da
Freguesia de Arrentela; Drª. Maria João Santos e Sr. José Carlos Gomes, representantes da
Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Dr. António Santos, representante das
Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das
Esquadras da PSP do Concelho do Seixal.

Estiveram ausentes da reunião: Sr. Agostinho Almeida e Sr.ª Paula Sacadura, representantes
das Associações de Pais do Concelho do Seixal; Sr Manuel Saraiva, representante da População
com Deficiência; Dr.Luís Cardoso, representante da APEFAS; Sr. Fernando Sousa, representante
da União Associação de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal. Aguardamos
nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR do Concelho do Seixal,
Associações Juvenis do Concelho do Seixal, União Sindicatos de Setúbal, Escolas do Concelho
do Seixal e das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.
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Ordem de trabalhos:

1. «Que modelo de formação para os Dirigentes Associativos» – continuação da
discussão.
2. Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata n.º 74 da reunião da
Comissão Executiva do CDM, que decorreu no dia 15 de setembro de 2011. Esta foi aprovada por
unanimidade.

Ordem de trabalhos:

1 - «Que modelo de formação para os Dirigentes Associativos» – continuação da
discussão.

Da apresentação do Relatório do resultado do Inquérito sobre as necessidades de formação
do M.A. aplicado no 7.º Encontro de Coletividades do Concelho do Seixal» realçam-se as
seguintes notas:

1.1. Os resultados do estudo aplicado no 7.º Encontro de Coletividades referente às
necessidades de formação do Movimento Associativo apontam para 75,4% na opção de
formação certificada e 24,6% uma formação informativa;

1.2. Em relação à periodicidade dessa mesma formação o estudo refletiu 61,1% de caráter
regular, 20,4% de caráter intensivo e 18,5% de caráter ocasional;
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1.3. Sobre a duração da formação, o estudo apontou para 57,4% de média de duração, 24,1%
de curta duração e 18,5% de longa duração;

1.4. No que diz respeito aos períodos esses apontam para 63% à noite, 31,5% ao fim de
semana, 3,7% de manhã e 1,9% à tarde;

1.5. Quando questionados sobre a sua frequência em alguma ação de formação promovida
pela ACCS ou pela CMS a maioria ainda não tinha frequentado, 66,7%.

Este estudo foi realizado durante o 7.º Encontro de Coletividades do Concelho do Seixal,
tendo sido distribuídos 100 inquéritos. Destes apenas foram preenchidos e devolvidos 70, dos
quais 78% homens e 22% mulheres, sendo a média de idades 54 anos, em que 51% eram
dirigentes da área do desporto.

2. Notas retiradas do debate:

2.1. É importante ir ao encontro das necessidades de formação dos dirigentes associativos, e
este estudo pretendeu dar ferramentas à CMS para construir um modelo que permita a
criação de um modelo de formação que possa até ser um modelo de referência a nível
nacional;

2.2. O problema da formação é um problema central deste país e não do movimento
associativo;

2.3. O GAMA tem dado resposta às questões de formação do movimento associativo, no
entanto é necessário inovar e perceber quais os custos associados a essa formação.
É importante avaliar os custos versus proveitos deste tipo de cursos, e perceber se existe
correspondência com as necessidades dos dirigentes;
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2.4. É importante analisar este tema segundo 2 vertentes:


Formação/certificação



Custos /Benefícios

2.5. Este processo deveria ser discutido com o IDP, tendo sempre em consideração a
legislação aplicável;

2.6. A formação poderia ter por base uma relação horas/créditos que somados pudessem
atribuir a certificação aos dirigentes associativos;

2.7. A formação deve ter uma curta duração (3 a 4 horas) e durante 2 ou 3 dias e
regularmente deveria ser realizada uma reciclagem das temáticas;

2.8. O movimento associativo deve ter uma noção da planificação da sua ação, no entanto o
dirigente associativo tem grandes dificuldades em gerir os poucos recursos que possui;

2.9. Existem áreas muito importantes e nas quais é necessário existir formação, por exemplo,
o protocolo nas sessões solenes é um destes casos;

2.10. Todas as coletividades têm realidades diferentes, no entanto uma formação regular e de
curta duração, parece ser o mais indicado para os dirigentes associativos;

2.11.A formação certificada poderá ser de difícil acompanhamento por parte dos dirigentes
associativos, daí ser mais útil uma formação “informativa” em detrimento duma formação
certificada;

2.12. A certificação seria uma forma de dar reconhecimento aos «ensinamentos» dos
dirigentes;
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2.13. A formação dada pelo GAMA pretende dar mais conhecimentos aos dirigentes e
potenciar esses conhecimentos. Após a análise da situação, o ideal seria a criação de
uma linha SOS de constante apoio e um conjunto de técnicos que pudessem acompanhar
os clubes, até nas suas assembleias gerais;

2.14. Esta temática tem que ser levada às Comissões Desportivas de Freguesia. O movimento
associativo tem que se pronunciar sobre estas matérias porque uma formação com
duração de médio prazo ocupa quase ¼ de duração dos mandatos;

2.15. É importante encontrar um modelo que se aproxime do ideal. Se houver vontade, o
tempo arranja-se e a ação realiza-se, isto desde que vá ao encontro das necessidades do
Movimento associativo;

2.16. O movimento associativo não utiliza uma série de recursos que tem ao seu dispor, como
é o caso dos documentos práticos existentes. As ações de formação são ministradas e
existe participação, no entanto as ferramentas dadas não são depois utilizadas, por isso
importa perceber se é entendida a importância da formação e se existe motivação;

2.17. A CMS considera a discussão coletiva fundamental para que sejam delineadas e
definidas as linhas de trabalho. Assim, é fundamental levar esta discussão às CD
Freguesia para recolher mais dados devendo o processo ser acompanhado pela ACCS,
com o apoio do GAMA;

2.18. As juntas de freguesia e a CMS têm tido uma política de grande proximidade junto das
populações e do movimento associativo, existem até algumas autarquias a adotarem o
modelo de gabinete de apoio ao movimento associativo;

2.19. As associações são das estruturas nacionais que mais sobrevivem. O dirigente
associativo é certamente o melhor gestor pelas serias dificuldades que encontra no
desenvolvimento da sua tarefa.
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3. Propostas de trabalho:
3.1. Organização de um grupo de trabalho constituído pelos representantes das 6 freguesias e
a Associação de Coletividades do Concelho do Seixal;

3.2. Análise deste tema nas Comissões Desportivas de Freguesia de forma a que todo
movimento associativo possa contribuir para esta temática.

4. Outros assuntos de interesse municipal
4.1.Tema a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM «Normas e critérios
de apoio para 2013» – propostas de alteração;

4.2. Preparação do modelo para os «critérios de apoio na definição de espaços nos
equipamentos desportivos municipais» a discutir na reunião de maio.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 3 de abril, pelas 21 horas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.

Página 6 de 6

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Reunião da Comissão Executiva do
Conselho Desportivo Municipal

Data: 2012/07/10

Ata nº 76

No dia 3 de Abril de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 76ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.
A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Sr. José Manuel
Oliveira, Adjunto do Sr. Vereador; Dr.ª Isabel Costa, Diretora de Departamento de Desporto; Dr.
Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas; Dr. Melo de Carvalho, Assessor do
Sr. Vereador; Sr. Carlos Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal e
Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Dr.Luís Cardoso,
representante da APEFAS; Sr. Hugo Beldroegas, representante das coletividades da Freguesia de
Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio
Pires; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da Freguesia de Arrentela; Drª. Maria João
Santos, representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Dr. António
Santos, representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal.
Estiveram ausentes da reunião: Sr. Agostinho Almeida e Sr.ª Paula Sacadura, representantes
das Associações de Pais do Concelho do Seixal; Sr. António Rita Pereira, representante das
coletividades da Freguesia de Fernão Ferro; Sr. Manuel Saraiva, representante da População com
Deficiência; Sr. António Pereira representante das coletividades da Freguesia de Corroios; Chefe
Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal; Sr. Fernando
Sousa, representante da União Associação de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do
Seixal. Aguardamos nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR do
Concelho do Seixal, Associações Juvenis do Concelho do Seixal, União Sindicatos de Setúbal,
Escolas do Concelho do Seixal e das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.
Ordem de trabalhos:

1. Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo para 2013 – propostas de
alteração.
2. Outros assuntos de interesse municipal.
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Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata nº 75 da reunião da Comissão
Executiva do CDM, que decorreu no dia 29 de Fevereiro de 2012. Esta foi aprovada por maioria
com um voto de abstenção pelo Dr. Luís Cardoso por não ter estado presente nessa reunião.
Ordem de trabalhos:
1 – Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo para 2013 – propostas de
alteração.
Da apresentação do PowerPoint com as propostas de alteração às Normas e Critérios de Apoio
resultantes das Comissões Desportivas de Freguesia, realçam-se as seguintes notas:
Freguesia de Arrentela
1.1.

Proposta de diminuição do peso do critério “Projetos de Desenvolvimento Desportivo” –

Atividades Náuticas, até serem criadas melhores condições para a sua prática.
•

Deve ser considerado o fator geográfico das freguesias na deslocação de pessoas e meios
uma vez que se trata de uma modalidade prioritária.

•

A animação e a valorização da Baía são fatores determinantes na política de
desenvolvimento desportivo da autarquia; assim, faz todo o sentido que se valorize a
criação de secções de modalidade que possam ir de encontro a estes pressupostos.

•

Considera-se que existem condições de implementação de modalidade náuticas nos
clubes do Concelho uma vez que a autarquia dispõe de embarcações e o apoio da
Associações Humanitárias para este efeito.

1.2.

Alteração do critério de algumas modalidades prioritárias nos projetos de desenvolvimento

desportivo, como é o caso da Natação por falta de espaços nas piscinas municipais.
• Neste momento, as piscinas municipais encontram-se num quadro de lotação, não
havendo, neste momento, a possibilidade de horários disponíveis para a criação de
secções de natação nos clubes.
•

O Projeto de Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo integra cerca de 2 mil
crianças nas piscinas, com a perspetiva de continuidade da prática da atividade física.

• Deparamo-nos com uma desigualdade de critérios uma vez que não há capacidade de
resposta para o crescimento/ desenvolvimento da natação por parte de outros clubes do
concelho.
• Face ao exposto, parece razoável a alteração de ponderação nesta modalidade
salvaguardando a reposição do valor atual assim que se verifiquem condições para que tal
aconteça.
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Alteração do critério Atletas que representam seleções nacionais, incluindo os que

representam seleções distritais.
• A chamada de atletas de desportos coletivos às seleções nacionais é mais difícil em
comparação com um atleta de uma modalidade individual.
• Coloca-se aqui a questão de diferenciar as modalidades em que é mais fácil a chamada às
seleções pelo facto de existirem poucos clubes com a prática das mesmas.
• Proposta a ponderar!
Inclusão de uma modalidade coletiva no âmbito das modalidades prioritárias.

1.4.

• A ideia é fomentar a capacidade de desenvolver modalidades em que é fácil dar resposta
ao nível do Concelho: Atletismo (CMACS) I Xadrez e Voleibol (modalidades com grande
desenvolvimento nas escolas) I Atividades Náuticas (Equipamento Natural – Baía) I
Natação (Piscinas Municipais).
• Proposta de inclusão das seguintes modalidades coletivas: Andebol I Basquetebol I Hóquei
em Patins I Futsal.

Freguesia de Corroios
1.5.

Ténis de Campo: considerar os torneios de ténis “Nível Nacional”, pois todos pertencem

ao calendário da Federação de Ténis e têm um árbitro da Federação.
•

Distinção do nível de torneios (A I B I C). Não se podem considerar todos os torneios de
mesmo nível, dadas as características e as condições que cada um deles solicita para a
sua realização (espaço, arbitragem, responsável de torneio).

•

Uma vez que o critério definido nas Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo
é o mais justo, não se considerará esta proposta, contudo merecerá sempre melhor
avaliação por parte da Comissão Executiva do CDM.

1.6.

Analisar caso a caso a questão dos torneios de âmbito Local I Regional e Nacional, pois os

critérios são um pouco vagos.
•

A classificação da natureza do evento deve ser a mais justa e clara possível: desenvolver
um critério de correção desta definição para incluir no documento das Normas
Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo do Concelho do Seixal.

1.7.

Nos Contratos Programa não estão contabilizados os gastos inerentes ao funcionamento

do clube e isso deveria ser considerado.
• Os modelos de desenvolvimento desportivo pretendem apoiar o crescimento desportivo
dos clubes. Estes devem apresentar alguma sustentabilidade e autonomia financeira
relativamente ao seu funcionamento interno.
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• Aqui pretende-se a valorização de cada função desportiva e distribuir a verbas de acordo
com as ponderações atribuídas.
• Após auscultação dos presentes decidiu-se não considerar esta proposta.
1.8.

A ponderação dos Atletas Federados deverá ser valorizada em relação aos Atletas não

Federados.
•

A posição da Câmara Municipal do Seixal é a manutenção do peso: igualdade de critérios
face aos atletas federados e não federados.

•

Colocada à votação a alteração de ponderação, as freguesias de Arrentela e do Seixal
votaram pela alteração enquanto os restantes representantes votaram pela manutenção do
peso atual do critério destes dois fatores, tendo sido esta última a validada.

Freguesia do Seixal
1.9.

Valorização da participação dos clubes do concelho em iniciativas e certames realizados

fora do mesmo (nível local I regional I internacional), dando assim enfase ao trabalho realizado
e imagem do concelho e colmatando os custos inerentes a essas mesmas participações.
•

O critério tem considerado as iniciativas organizadas pelo clube, privilegiando a
organização de eventos no concelho.

•

O apoio à participação fora do concelho já é valorizado no critério das equipas e atletas
campeões.

•

Não considerar esta proposta uma vez que se tornaria insustentável dada a dinâmica dos
clubes do concelho.

1.10. Valorização por m2 das instalações próprias dos clubes no sentido de colmatar as
despesas inerentes aos custos de manutenção das referidas instalações.
•

Dois fatores a considerar:
1º. Muitas das áreas desportivas dos clubes foram cedidas pela CMS (apoio a dobrar) I
2º. Muitos dos clubes do concelho não têm área desportiva (desta forma, valoriza-se
aqueles que têm!)

•

Contraproposta: Aos clubes que utilizam os equipamentos desportivos municipais para o
desenvolvimento das suas modalidades, haver uma redução nos apoios financeiros face
às cedências gratuitas em utilização dos Equipamentos Desportivos Municipais.
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PROPOSTAS DE TRABALHO:
•

Analisar as modalidades coletivas a introduzir no âmbito das modalidades prioritárias:
Andebol I Basquetebol I Futsal I Hóquei em Patins.

•

Proposta de desenvolvimento de um critério de correção na classificação das iniciativas de
âmbito local I regional I nacional e internacional.

•

Apresentação de um relatório relativo aos apoios indiretos/ custos dos apoios prestados
pela autarquia ao movimento associativo ao nível dos transportes e utilização dos
equipamentos desportivos.

2. Outros assuntos de interesse municipal

• 3. Junho.2012 I “Encontro Nacional de Mulheres e Jovens Dirigentes Associativos” I Fórum
Romeu Correia – Almada I Lançamento do manual do Dirigente Associativo.
• Reforçar a questão das formações (GAMA) e da iniciativa do Agita Seixal em sede das
Comissões Desportivas de Freguesia.
Tema a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM: Preparação do modelo
para os “Critérios de apoio na definição de tempos e espaços nos Equipamentos Desportivos
Municipais”.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 9 de Maio, pelas 21h00 nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
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Ata n.º 78

No dia 19 de junho de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 78.ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.
A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Sr. José Manuel
Oliveira, Adjunto do Sr. Vereador; Dr.ª Isabel Costa, Diretora de Departamento de Desporto; Dr.
Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas; Sr. Carlos Carvalho, representante
das coletividades da Freguesia do Seixal e Presidente da Comissão Executiva do Conselho
Desportivo Municipal; Sr. António Rita Pereira, representante das coletividades da Freguesia de
Fernão Ferro; Sr. Hugo Beldroegas, representante das coletividades da Freguesia de Amora; Sr.
José Rafael Geraldo, representante das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Sr.
Rui Sado, representante da População com Deficiência; Sr. Abilio Costa, representante das
coletividades da Freguesia de Arrentela; Sr. António Pereira representante das coletividades da
Freguesia de Corroios; Sr. Rui Pinheiro, representante da Associação de Coletividades do
Concelho do Seixal;

Estiveram ausentes da reunião: Dr. António Santos, representante das Juntas de Freguesia do
Concelho do Seixal; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do
Concelho do Seixal; Sr. Fernando Sousa, representante da União Associação de Reformados
Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal; Dr.Luís Cardoso, representante da APEFAS; Sr.
Agostinho Almeida e Sr.ª Paula Sacadura, representantes das Associações de Pais do Concelho
do Seixal. Aguardamos nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR
do Concelho do Seixal, Associações Juvenis do Concelho do Seixal, União Sindicatos de Setúbal,
Escolas do Concelho do Seixal e das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.
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Ordem de trabalhos:

1. Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo
para 2013 – proposta final.
2. «Que modelo de formação para Dirigentes Associativos» – proposta final.
3. Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata n.º 77 da reunião da
Comissão Executiva do CDM, que decorreu no dia 31 de maio de 2012. Esta foi aprovada por
unanimidade.

Ordem de trabalhos:

1 – Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo
para 2013 – proposta final.

Da apresentação do PowerPoint com as propostas resultantes das Comissões Desportivas de
Freguesia, realçam-se as seguintes notas:

1.1.


NORMAS E CRITÉRIOS DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO PARA 2013
Todas as reuniões das Comissões Desportivas de Freguesia foram bastante participadas,
e os clubes congratulam a Autarquia pelo trabalho desenvolvido relativamente à
apresentação do relatório dos apoios indiretos dados aos clubes.



Concordam com a criação de um critério de correção ao valor final do apoio às atividades
dos clubes utilizadores dos equipamentos desportivos municipais e dos equipamentos
desportivos sob gestão municipal, no entanto consideram que a proposta inicial, para “ano
zero”, é demasiado radical.
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Alguns ressalvam o facto de se estar a penalizar os clubes que mais trabalham, retirandolhes valor ao seu esforço em prol da comunidade envolvente.

PROPOSTAS DE TRABALHO:


Após apresentação de todas as propostas, procedeu-se ao apanhado geral das mesmas:
Aldeia de Paio Pires: Concorda com a proposta inicial
Amora: Redução em 3% aos valores inicialmente propostos
Arrentela: Redução tendo por base um valor fixo
Corroios: Redução tendo por base um valor fixo

Fernão Ferro: Concorda com a proposta inicial
Seixal: Aumento das percentagens tendo em conta o intervalo em que se encontram os
clubes
Associação de Coletividades Concelho do Seixal: Redução em 3% aos valores
inicialmente propostos. Acrescentam que ao valor calculado, não deverão ser imputados
os custos de cedência gratuita para as iniciativas promovidas e abertas à participação do
movimento associativo e população em geral.


PROPOSTA FINAL: Redução de 3% em todos os valores inicialmente propostos. Assim,

1.º Cedências Gratuitas de valor superior a 150.000€ = Redução de 22% ao total do apoio
financeiro calculado pela aplicação das Normas;
2.º Cedências Gratuitas com valor atribuído no seguinte intervalo: Superior a 75.000€ e inferior ou
igual a 150.000€ = Redução de 17% ao total do apoio financeiro calculado pela aplicação das
Normas;
3.º Cedências Gratuitas com valor atribuído no seguinte intervalo: Superior a 37.500€ e inferior ou
igual a 75.000€ = Redução de 12% ao total do apoio financeiro calculado pela aplicação das
Normas;
4.º Cedências Gratuitas com valor atribuído no seguinte intervalo: Superior a 18.750€ e inferior ou
igual a 37.500€ = Redução de 7% ao total do apoio financeiro calculado pela aplicação das
Normas;
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5.º Cedências Gratuitas com valor atribuído no seguinte intervalo: Superior a 9.375€ e inferior ou
igual a 18.750€ = Redução de 2% ao total do apoio financeiro calculado pela aplicação das
Normas;
6.º Cedências Gratuitas de valor inferior ou igual a 9.375€ = Sem redução

1.2.

Critérios de cedência de tempos e espaços em equipamentos desportivos sob

gestão municipal


No geral, todas as freguesias sublinharam a importância da criação destes critérios uma
vez que dará a possibilidade a clubes sem espaços desportivos próprios de
desenvolverem as suas atividades com as condições favoráveis para tal.



Garantirão uma distribuição mais equilibrada e justa de espaço e tempo de treino nos
pavilhões geridos pela CMS.



Darão a garantia que os escalões de formação passam a ser enquadrados num quadro
de prioridade.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
- Introdução de mais um critério: “Secções Federadas” I com a seguinte distribuição percentual:
N.º de Atletas = 30%
Escalões = 30%
Área Desportiva do clube = 25%
Modalidades = 10%
Secções Federadas = 5%
A maioria da Comissão Executiva admite a inclusão de mais este critério de valoração.
- Introdução de uma nova modalidade: “Ginástica” I Decisão de não se avançar com esta
proposta uma vez que, nesta fase, não existem candidaturas para esta modalidade e dado que
podem praticá-la nos ginásios/ salas polivalentes dos clubes.
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- Atribuir o mesmo valor ao Futsal (6 pontos), igualando as modalidades de Andebol e
Basquetebol I A justificação para a diferenciação nos pontos atribuídos resultam do facto de
existirem mais espaços para a prática do Futsal, do que das restantes modalidades em causa.

Outras questões Levantadas I Clarificação da atribuição dos títulos individuais e coletivos:
Títulos Individuais: Incluem todas as provas onde se medalham os atletas.
Títulos Coletivos: Somam os pontos conquistados em todas as jornadas para atribuição de um
título final coletivo.

2 – «Que modelo de formação para Dirigentes Associativos» – proposta final.
Dado o avançado da hora, propôs-se a discussão deste ponto na próxima reunião.

3 – Outros assuntos de interesse municipal.
3.1. A Câmara Municipal do Seixal avançou com o compromisso assumido de pagamento dos
Contratos Programa 2011. Continua a verificar-se que muitas coletividades não apresentam os
requisitos para se regularizar esta situação. Prevê-se a conclusão deste processo no mês de
Junho.

3.2. Através do representante da população com deficiência, foi transmitido que a opinião
veiculada pelo Sr. Fernando Sousa em sede do CDM foi mal aceite, na Comissão Técnica do
Desporto Adaptado, nomeadamente pelo Representante da APCAS, uma vez que o relatado não
ter correspondido à verdade. Esta situação será apurada em reunião a realizar entre o Vereador
Joaquim dos Santos e a Vereadora Corália Loureiro.

3.3. Mencionou-se a atribuição de 3 Títulos Europeus Sub 21 na modalidade de Taekwondo.
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Temas a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM:
1.
2.

«Que modelo de formação para Dirigentes Associativos – proposta final»
Outros assuntos de interesse municipal.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 12 de setembro, pelas 21 horas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
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Ata n.º 77

No dia 31 de Maio de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 77ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.
A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Sr. José Manuel
Oliveira, Adjunto do Sr. Vereador; Dr.ª Isabel Costa, Diretora de Departamento de Desporto; Dr.
Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas; Dr. Melo de Carvalho, Assessor do
Sr. Vereador; Sr. Carlos Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal e
Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Sr. António Rita Pereira,
representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro; Sr. Hugo Beldroegas,
representante das coletividades da Freguesia de Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante
das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Sr. Rui Sado, representante da
População com Deficiência; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do
Concelho do Seixal; Sr. Fernando Sousa, representante da União Associação de Reformados
Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da
Freguesia de Arrentela; Sr. António Pereira representante das coletividades da Freguesia de
Corroios; Drª. Maria João Santos, representante da Associação de Coletividades do Concelho do
Seixal; Dr. António Santos, representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal.
Estiveram ausentes da reunião: Dr.Luís Cardoso, representante da APEFAS; Sr. Agostinho
Almeida e Sr.ª Paula Sacadura, representantes das Associações de Pais do Concelho do Seixal.
Aguardamos nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR do
Concelho do Seixal, Associações Juvenis do Concelho do Seixal, União Sindicatos de Setúbal,
Escolas do Concelho do Seixal e das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.
Ordem de trabalhos:

1. Propostas de alteração às Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo
Desportivo para 2013.
2. Critérios de apoio na definição de tempos e espaços nos pavilhões desportivos sob
gestão municipal.
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3. Relatório relativo aos apoios indiretos prestados pela autarquia ao Movimento
Associativo.
4. Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata nº 76 da reunião da Comissão
Executiva do CDM, que decorreu no dia 3 de Abril de 2012. Esta foi aprovada por maioria com
cinco votos de abstenção dos seguintes elementos: Chefe Ezequiel Fernandes, Rui Sado, António
Pereira, António Rita Pereira e Fernando Sousa, por não terem estado presentes nessa reunião.
Ordem de trabalhos:
1 – Propostas de alteração às Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo
Desportivo para 2013.
Da apresentação do PowerPoint com as propostas de alteração às Normas e Critérios de Apoio
para 2013, realçam-se as seguintes notas:
1.1.

Redução da ponderação na modalidade de Natação (a ponderação no ano de 2012 era de

1.6 e passará para 1 em 2013). Esta alteração deve-se ao facto de, neste momento, não se
verificarem condições para ao desenvolvimento da modalidade – falta de espaço nas piscinas
municipais.
1.2.

Considerando a conjetura económica e as medidas de austeridade impostas pelo Governo

Central, a introdução de uma nova modalidade nos Projetos de Desenvolvimento Desportivo
não será considerada, pelo menos para as Normas e Critérios de Apoio de 2013.
Critério de correção ao valor final do apoio para as atividades dos clubes utilizadores dos
equipamentos desportivos municipais e dos equipamentos desportivos sob gestão municipal I 5
intervalos de referência:
1.3.

Estabelece equidade para quem usufrui e para quem utiliza diariamente os equipamentos

municipais.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
Propõe-se que estes critérios sejam levados às Comissões Desportivas de Freguesia no sentido
de auscultar e retirar contributos para aprovação dos mesmos.
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2 – Critérios de apoio na definição de tempos e espaços nos Pavilhões Desportivos sob
gestão municipal.
Da apresentação do PowerPoint, realçam-se as seguintes notas:
2.1. Estes critérios pretendem dar uma resposta mais adequada, de forma clara e justa aos clubes
do concelho. Assim:
Nº de Atletas (30%): rentabilização dos equipamentos com o maior número possível de atletas;
Área Desportiva do clube (30%): permitir aos clubes que não possuem instalações desportivas, o
desenvolvimento de modalidades para as quais não terão condições físicas para o fazer.
Escalões Desportivos (30%): privilegiar os escalões de formação, nomeadamente os atletas com
menos de 14 anos.
Modalidade (10%): a distinção relativamente às modalidades em causa visa a promoção do
Desporto Adaptado e do Voleibol. As restantes modalidades (andebol, basquetebol e futsal)
carecem de condições específicas para o seu desenvolvimento.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
- Atribuir a mesma ponderação nas modalidades de Andebol e Basquetebol (ambas com 6
pontos).
A distinção de ponderação relativamente ao Futsal prende-se com o facto de existirem mais
espaços para a prática desta modalidade. Este valor poderá ajudar a desempatar algumas
candidaturas.
- Possibilidade de se contemplarem duas equipas numa só candidatura (desta forma será dada
oportunidade de equipas com menos atletas atingirem valores mais elevados).
- Propõe-se que estes critérios sejam levados às Comissões Desportivas de Freguesia no sentido
de auscultar e retirar contributos para aprovação dos mesmos.

3 – Relatório relativo aos apoios indiretos prestados pela autarquia ao Movimento
Associativo.
Através deste relatório é possível demonstrar as grandes linhas orientadoras da política desportiva
da Câmara bem como as preocupações da Autarquia no apoio aos clubes com o objetivo de
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desenvolver uma ação devidamente organizada, planeada e faseada capaz de responder ao
imperativo constitucional da democratização da prática desportiva.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
- Apresentação dos apoios institucionais às Associações de Reformados, nomeadamente no que
se refere à prática desportiva I Programa Continuar.
4 – Outros assuntos de interesse municipal.
4.1. De acordo com os novos compromissos do Governo Central, a Câmara Municipal do Seixal
ainda não conseguiu encaixar em GOP, os apoios ao Movimento Associativo Desportivo relativos
a 2013.
4.2. A Câmara Municipal do Seixal assume o pagamento de todos os compromissos em atraso até
dia 6 de Junho. Fora destes encontram-se os clubes que não entregaram os seus relatórios
quadrimestrais, não honrando assim os seus compromissos. Dos 60 clubes e associações,
apenas 30 entregaram os seus relatórios fechando, desta forma, o seu processo.
4.3. Apelo à participação de todos na ação de rua “Seixal diz não à extinção de freguesias” que se
realiza no dia 2 de Junho – Concentração às 14h30 na rotunda da Cruz de Pau e desfile para o
Jardim do Fogueteiro.
4.4. Apoio das Associações de Reformados às iniciativas no âmbito do Desporto Adaptado: o
representante das Associações de Reformados chamou a atenção para o apoio dado por estas
instituições a iniciativas de cariz desportivo, em articulação com a Divisão de Ação Social. Referiu
que, em alguns momentos, sentem alguma pressão para o fornecimento da alimentação aos
participantes das iniciativas e que a informação acerca das mesmas é-lhes feita chegar com
pouca antecedência. Acrescentou que já expôs estas preocupações à Vereadora Corália Loureiro.
Estão disponíveis para continuar a colaborar mas dentro dos seguintes moldes: a informação
relativa ao apoio necessário, nomeadamente no fornecimento da alimentação, deve chegar
atempadamente e tendo sempre atenção ao horário inicialmente previsto para a recolha de
alimentos e/ ou fornecimento dos mesmos. Deve-se considerar que este apoio acresce um custo
adicional na mão-de-obra dos funcionários das instituições.
4.5. A Academia de Atletismo do Seixal lamenta a data da realização da XX Milha Urbana Baía do
Seixal, uma vez que coincidiu com o Campeonato Nacional de Clubes. Este facto impossibilitou a
participação de mais atletas na referida prova.
4.6. Dinâmica do Desporto Adaptado no concelho do Seixal:
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APCAS – verifica-se uma grande disponibilidade da Associação na participação e integração dos
seus atletas nas iniciativas desportivas de cariz comunitário e outras I solicitam a parceria com um
clube do concelho para o arranque de um grupo de Danças de Salão I continuam com o projeto
de Natação Terapêutica contando com a participação regular de 8 atletas I aguardam resposta
para a possibilidade de utilização do Pavilhão Desportivo Escolar Dr. António Augusto Louro para
desenvolvimento das suas atividades.
UCAS – organização do torneio de Goalball.
Trovões – organização do torneio de Basquetebol em cadeira de rodas.

Temas a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM:
1. “Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo para 2013 – proposta
final” .
2. “Que modelo de formação para Dirigentes Associativos – proposta final”
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 19 de Junho, pelas 21h00 nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
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Ata n.º 79

No dia 19 de setembro de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 79.ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Sr. José Manuel
Oliveira, Adjunto do Sr. Vereador; Dr. Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas;
Sr. Carlos Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal e Presidente da
Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Sr. Fernando Sousa, representante da
União Associação de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal; Sr. Rui Sado,
representante da População com Deficiência; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da
Freguesia de Arrentela; Sr. António Pereira representante das coletividades da Freguesia de
Corroios; Dr. António Santos, representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal; Dr.ª.
Maria João Santos, representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Chefe
Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal; Dr.ª Cristina
Fernandes, Coordenadora do GAMA; Dr. Miguel Gomes, técnico do GAMA.

Estiveram ausentes da reunião: Sr. Hugo Beldroegas, representante das coletividades da
Freguesia de Amora; Sr. António Rita Pereira, representante das coletividades da Freguesia de
Fernão Ferro; Sr. José Rafael Geraldo, representante das coletividades da Freguesia de Aldeia de
Paio Pires; Dr. Luís Cardoso, representante da APEFAS; Sr. Paulo Oliveira, representante das
Associações de Pais do Concelho do Seixal. Aguardamos nomeação de representantes das
seguintes instituições: Postos de GNR do Concelho do Seixal, Associações Juvenis do Concelho
do Seixal, União de Sindicatos de Setúbal, Escolas do Concelho do Seixal e das Instituições de
Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.
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Ordem de trabalhos:

1.

«Que modelo de formação para Dirigentes Associativos» – proposta final.

2.

Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata n.º 78 da reunião da
Comissão Executiva do CDM, que decorreu no dia 19 de junho de 2012. Esta foi aprovada por
maioria com duas abstenções (Sr. Fernando Sousa e Chefe Ezequiel Fernandes) por não terem
estado presentes na referida reunião.

Ordem de trabalhos:

1 – «Que modelo de formação para Dirigentes Associativos» – proposta final.

Da apresentação do PowerPoint com as propostas resultantes das Comissões Desportivas de
Freguesia, realçam-se as seguintes notas:



Fator fulcral para avançar com um tipo de formação certificada: DISPONIBILIDADE.



Formação certificada vs não certificada: deve, acima de tudo, ser INFORMATIVA.



Os Dirigentes Associativos reconhecem a importância das formações, mas não
apresentam disponibilidade para participarem nas mesmas.



Não se devem juntar, no pacote das formações, áreas tão diferenciadas como Técnicos
Desportivos, Dirigentes Associativos e Assistentes Administrativos.



Necessidade de adequação das formações ao nível dos participantes.



Técnicos Desportivos: por lei, devem ser certificados e ter formações específicas nas suas
áreas de intervenção e, nomeadamente, em 1º socorros.



Formações dirigidas aos Dirigentes Associativos são importantes no sentido de adquirirem
noções básicas para o desenvolvimento das suas funções.
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Formação para sócios I Valorização do papel do sócio: Reciclagem do movimento
Associativo Desportivo e captação de futuros Dirigentes Associativos.



Áreas de apoio direto prestadas pelo Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo
(GAMA): Jurídica I Económica I Fiscal e Contabilística I Sociológica.



No sentido de se possibilitar a participação a um maior número de pessoas avançou-se
com a possibilidade de organizar workshops com temáticas específicas, tendo em conta a
realidade do Movimento Associativo (organizações e realidades completamente distintas) I
Linha de trabalho: «Formação para a cidadania» – Abertura à discussão global de temas
de interesse comum.



Questão estruturante: a forma como o GAMA e outras entidades formadoras chegam ao
Movimento Associativo – é notória a dificuldade na passagem de informação e na forma
como ela é interpretada.



Por imposição legal a vertente das IPSS já responde de uma forma mais especializada,
com uma forma e enquadramento legal que as coletividades não têm: por via desta menor
exigência, os dirigentes associativos mais velhos acham que não necessitam de formação
fruto da sua longa experiência.



A resposta que as formações elencadas como necessidades de formação (área legislativa
e contabilística, informática, 1º socorros outras inerentes às suas funções) podem fornecer
a outro tipo de Associações: Pais I Reformados I Desportivas.

PROPOSTAS DE TRABALHO:


Coorganizações de Formações I Seminários I Conferências entre o GAMA e o
Movimento Associativo.



Envolvimento dos sócios em algumas áreas específicas.



Apresentação de um projeto de formação por parte do GAMA: Proposta de formação I
Calendário I Público-alvo I Níveis de formação.
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2 – Outros assuntos de interesse municipal



Realizou-se, no dia 12 de setembro o Plenário de Coletividades no qual se reafirmou o
interesse em continuar a apoiar o Movimento Associativo, apesar de todas as medidas
restritivas impostas pelo Poder Central.



Contratos Programa com o Movimento Associativo (2012): serão aprovados a 20 de
setembro, na reunião de Câmara. A primeira tranche será libertada em outubro, com a
assinatura dos Contratos-Programa.



Cedência de tempos nos Pavilhões Desportivos Escolares sob gestão municipal: o fecho
deste processo está previsto para o final de Setembro, com apresentação do mesmo em
sede do CDM. Têm-se verificado casos de incompreensão por parte de algumas
coletividades.



29.ª Seixalíada
Festa de Abertura: Realizou-se no passado dia 16 em Paio Pires. Verificou-se uma forte
participação por parte das coletividades do concelho assim como da população em geral.
Fórum da Seixalíada: Realiza-se no dia 12 de outubro no Auditório dos Serviços Centrais
da Câmara Municipal do Seixal. É organizado pela Associação de Coletividades do
Concelho do Seixal sob o tema «Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade
entre Gerações – Tirar mais partido da vida à medida que se envelhece».
Festa de Encerramento: Realiza-se no dia 20 de outubro no Pavilhão Municipal da Torre
da Marinha. Será integrada numa Gala de Artes Marciais.

 Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios: Será analisada a
reestruturação da Administração Local e realiza-se no dia 29 de setembro.

Temas a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM:
1.

Agita Seixal

2.

Outros assuntos de interesse municipal.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 16 de outubro, pelas 21 horas no Centro de Recursos do Movimento Associativo na Torre da
Marinha.
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Ata n.º 80

No dia 16 de outubro de 2012, pelas 21 horas, realizou-se a 80.ª reunião ordinária da Comissão
Executiva do Conselho Desportivo Municipal.

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim Santos; Dr.ª Isabel
Costa, Diretora do Departamento de Desporto; Dr. Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades
Desportivas; Dr. Melo de Carvalho, Consultor da Câmara Municipal do Seixal para a área do
Desporto; Sr. Carlos Carvalho, representante das coletividades da Freguesia do Seixal e
Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Sr.ª Cristina Henriques,
representante das Associações de Pais do Concelho do Seixal; Sr. José Rafael Geraldo,
representante das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Dr. Luís Cardoso,
representante da APEFAS; Sr. Hugo Beldroegas, representante das coletividades da Freguesia de
Amora; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da Freguesia de Arrentela; Sr. António
Pereira representante das coletividades da Freguesia de Corroios; Dr.ª. Maria João Santos,
representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Sr. Rui Pinheiro,
representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Sr. José Carlos Gomes,
Presidente da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal; Dr.ª Cristina Fernandes,
Coordenadora do GAMA.

Estiveram ausentes da reunião: Dr. António Santos, representante das Juntas de Freguesia do
Concelho do Seixal; Sr. António Rita Pereira, representante das coletividades da Freguesia de
Fernão Ferro; Sr. Fernando Sousa, representante da União Associação de Reformados
Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal; Sr. Rui Sado, representante da População com
Deficiência; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do Concelho do
Seixal. Aguardamos nomeação de representantes das seguintes instituições: Postos de GNR do
Concelho do Seixal, Associações Juvenis do Concelho do Seixal, União de Sindicatos de Setúbal,
Escolas do Concelho do Seixal e das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.

Página 1 de 6

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Reunião da Comissão Executiva do
Conselho Desportivo Municipal

Data: 2012/11/16

Ordem de trabalhos:

1.

Agita Seixal

2.

Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata n.º 79 da reunião da
Comissão Executiva do CDM, que decorreu no dia 19 de setembro de 2012. Esta foi aprovada por
maioria com quatro abstenções (Dr. Luís Cardoso I Sr.ª Cristina Henriques I Sr. José Rafael
Geraldo I Sr. António Pereira) por não terem estado presentes na referida reunião.

Ordem de trabalhos:

1 – Agita Seixal

O Centro de Recursos do Movimento Associativo, local onde se realiza a presente reunião, foi
requalificado em 2001 pela Câmara Municipal do Seixal e presta um grande serviço de apoio às
coletividades e associações do Concelho. São várias as Associações que utilizam este espaço
como sede social.
No que diz respeito ao tema em si, e por solicitação da Associação de Coletividades do Concelho
do Seixal, considerou-se de extrema importância a análise do Projeto do Agita Seixal no Conselho
Desportivo Municipal.
Esta iniciativa iniciou-se no concelho do Seixal em 2003 e inicialmente era da responsabilidade da
área do Desporto. Dada a abrangência desportiva, social e cultural do projeto transitou para o
GAMA.
A Autarquia sublinha a satisfação na realização da iniciativa, assinalando a Comemoração do Dia
Nacional das Coletividades, e dando enfoque ao trabalho desenvolvido pelas coletividades e
associações do concelho.
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Da apresentação do PowerPoint com o enquadramento do modelo do Agita Seixal, realçam-se as
seguintes notas:



Trata-se de uma iniciativa consolidada, com uma média de 3000 participantes. A
participação mais elevada verificou-se no ano de 2008 (10 000 participantes com a
realização simultânea das seguintes iniciativas: Feira Medieval I Festival a Rufar e Agita
Seixal).



Três pilares do Agita Seixal:
1. Esclarecer a população sobre os benefícios da prática desportiva (de modo
simplificado)
2. Criar estruturas/ instalações desportivas simplificadas e de fácil acesso, espalhadas
por todo o município.
3. Mobilizar todas as estruturas da comunidade no envolvimento deste projeto.



Objetivo da discussão deste tema terá como finalidade a auscultação dos parceiros face
aos seguintes fatores:

a) ENVOLVIMENTO DAS 6 FREGUESIAS DO CONCELHO NA MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO
AGITA SEIXAL:
PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

O sucesso desta iniciativa dependerá do envolvimento fundamental das Juntas de
Freguesia, das suas populações e as coletividades.

→

Envolvimento dos alunos das escolas, na criação de «Clubes Agita»: dinamização de
atividades específicas ajustadas e direcionadas aos interesses desta população.

→

Agregação das Áreas de Participação realizadas nas freguesias à iniciativa do Agita
com identificação da imagem gráfica da mesma.

→

Realização de atividades específicas I momentos de convívios desportivos e outros
sob o tema «Agita Seixal» dinamizados individualmente ou em conjunto pelas
coletividades das freguesias I Descentralização da ação tendo em conta a captação de
pessoas que habitualmente não praticam qualquer tipo de atividade física,
combatendo desta forma o sedentarismo e alargando a prática da mesma.
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Contemplar as caminhadas num possível calendário de Caminhadas «Agita Seixal»
confluindo a caminhada final de cada uma das seis freguesias, no dia do Agita, para o
local do evento.

b) LOCALIZAÇÃO: a sua continuação nas zonas Ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal,
ou a descentralização pelas restantes freguesias do concelho:

PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

Considerando a Baía do Seixal um local de excelência e de grande visibilidade, julgase que se deve manter o local de realização da iniciativa.

→

Utilização do plano de água da Baía para a dinamização de atividades náuticas.

→

Rotatividade anual no local de realização da iniciativa pelas três freguesias ribeirinhas
(Amora, Arrentela e Seixal).

c) FIDELIZAÇÃO DE UMA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO AGITA SEIXAL:
PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

A não definição atempada da data de realização poderá levar à sobreposição de
atividades internas dos clubes ou da freguesia.

→

O mês de Maio surge como o mês ideal para a realização do Agita: é o mês do
Coração e a 31 de maio comemora-se o Dia Nacional das Coletividades.

→

Proposta de realização no último domingo do mês de maio.

d) RECURSOS FINANCEIROS: contactos com empresas no sentido de se realizarem
protocolos e/ ou apoios para a realização do evento:
→

Solicitar com maior antecedência a questão dos apoios.

→

Estabelecer protocolos com farmácias do concelho.

e) SEGURANÇA DA INICIATIVA: Justifica-se ou não o corte de trânsito para a realização do
evento:
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PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

O corte de trânsito possibilita a realização de um leque mais diversificado de
atividades.

→

Organização simultânea de outras iniciativas que irão rentabilizar os recursos
necessários para a sua dinamização e mobilizarão a participação de mais munícipes,
por exemplo: Provas de Atletismo I Prova de Ciclismo I Mega caminhada.

f)

IMAGEM DO AGITA E DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA:

PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

Criação de uma imagem gráfica para todas as edições do Agita Seixal.

→

Considerando o espaço em frente à Quinta da Fidalga um local privilegiado para a
realização do momento protocolar, julga-se importante a colocação de negativos para
identificar o local com flamulas do Agita.

→

Divulgação atempada do evento.

g) ARTICULAÇÃO DESTA INICIATIVA COM OUTROS PROJETOS DA AUTARQUIA:
PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

Considerar iniciativas realizadas no âmbito de outros Projetos da autarquia que façam
sentido integrar o âmbito do Agita Seixal: Divisão de Migrações e Cidadania (Saúde
para todos) I Divisão de Desenvolvimento para a Saúde (Caminhada das Grávidas e
Rastreios de Saúde I Divisão de Ação Social (Feira Medieval/ Semana Social) I
Divisão de Ação Cultural (Portugal A Rufar). Desta forma seriam conjugados esforços
para uma maior mobilização rentabilização de meios e de recursos.

→

Contribuição dos projetos da DAD, nomeadamente pelo Projeto Continuar e Jogos do
Seixal na integração das suas iniciativas regulares neste evento.

→

Integração das iniciativas no âmbito dos Projetos de Freguesia no Agita Seixal: sendo
alvo de discussão em sede das Comissões Desportivas de Freguesia.

h) TIPOS DE ATIVIDADE:
PROPOSTAS DE TRABALHO:
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Dinamização de atividades/ iniciativas complementares: Festival Náutico I Provas de
Atletismo I Provas de ciclismo.

→

Mostras culturais de desportivas das coletividades e Associações do Concelho.

→

Rastreios de Saúde.

→

Campanhas de recolha de sangue.

2 – Outros assuntos de interesse municipal


29.ª Seixalíada
Festa de Encerramento: Reforço para a participação na festa que se realiza no dia 20 de
outubro, pelas 21 horas no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. Esta será integrada
numa Gala de Artes Marciais.



Esclarecimento acerca do processo de atribuição dos apoios financeiros ao Movimento
Associativo Desportivo do Concelho do Seixal.

Temas a discutir na próxima reunião da Comissão Executiva do CDM:
1.

Apresentação e discussão das linhas do Projeto de Apoio à Integração da Educação
Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

2. Apresentação do projeto «Fronteira aberta no Concelho do Seixal».
3.

Outros assuntos de interesse municipal.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o
dia 21 de novembro, pelas 21 horas no Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades.
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No dia 16 de Abril de 2013, pelas 21 horas, realizou-se a 83ª reunião ordinária da Comissão Executiva do Conselho
Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim dos Santos; Sr. José Manuel Oliveira, Adjunto do
Sr. Vereador; Dr.ª Isabel Costa, Diretora do Departamento de Desporto; Dr. Hugo Constantino, Chefe da Divisão de
Atividades Desportivas; Sr. Abilio Costa, representante das coletividades da Freguesia de Arrentela e Presidente da
Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal; Sr. Jorge Quina, representante das coletividades da Freguesia do
Seixal; Sr. João Santos, representante das coletividades da freguesia de Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante
das coletividades da Freguesia de Aldeia de Paio Pires; Sr. António Pereira representante das coletividades da Freguesia
de Corroios; Sr. Carlos Cascalheira, representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro; Prof. José Patrício,
representante da População com Deficiência; Dr. António Santos, representante das Juntas de Freguesia do Concelho
do Seixal; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal; Dr.ª. Maria João
Santos, representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal;

Estiveram ausentes da reunião: Sr.ª Luísa Semedo, representante das Associações Juvenis do concelho do Seixal; Sr.
Fernando Sousa, representante da União das Associações de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal.
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 das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e Seixal.

Ordem de trabalhos:
1.

Análise final das propostas às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo
Desportivo para 2014;

2.

Apresentação da análise comparativa resultante da aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de
Apoio ao Movimento Associativo Desportivo do Concelho do Seixal;

3.

Outros assuntos de interesse municipal.

Antes do início da ordem de trabalhos, foi colocada à votação a ata nº 82 da reunião da Comissão Executiva
do CDM, que decorreu no dia 6 de Março de 2013. Esta foi aprovada por unanimidade.
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Ordem de trabalhos:
1.

Análise final das propostas às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo
Desportivo para 2014;
Após auscultação das opiniões resultantes das Comissões Desportivas de Freguesia relativamente ao ponto 1
da ordem de trabalhos, apresentam-se os seguintes resultados respeitantes a questões que se revelaram
importantes serem novamente debatidas e discutidas no âmbito das propostas de alteração às Normas
Regulamentares e Critérios de Apoio para 2014.

Da apresentação do PowerPoint, realçam-se as seguintes notas:

→ FUNÇÃO DESPORTIVA: considerou-se que a ponderação para os atletas federados e não federados deve
continuar a ser igual, ou seja: 40% para Atletas Federados e 40% para os Atletas não Federados,
considerando que estas realidades devem ser complementares;
→

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO: Considerou-se importante que a análise das modalidades
prioritárias seja feita de modo global tendo sempre em conta os objetivos a atingir com o desenvolvimento
de cada uma delas, nunca deixando de parte as condições que o concelho apresenta para potenciar o
crescimento das mesmas:
NATAÇÃO: Existência de 2 piscinas municipais com um potencial imenso de formação e crescimento
desportivo e a formação anual de cerca de 3.000 crianças que se encontram integradas no Projeto de
Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico: “Patinhos na água” e “Primeiras
Braçadas” – com as crianças mais aptas e que apresentem o gosto pela modalidade a serem
encaminhadas para o Movimento Associativo;
ATLETISMO: Rentabilização e desenvolvimento de condições favoráveis ao desenvolvimento desta
modalidade com a existência do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento. Tal como nas
piscinas, também aqui se dinamizam atividades para os alunos que integram o Plano Anual de
Educação Física do 1º ciclo do Ensino Básico – “Primeiras Corridas”, que integram o programa oficial
deste nível de ensino de Expressão e Educação Físico Motora, contribuindo para o desenvolvimento e
crescimento de potenciais praticantes de atletismo. De registar o trabalho que é feito para apoio dos
clubes no âmbito do Projeto de Desenvolvimento de Atletismo;
ATIVIDADES NÁUTICAS: Rentabilização de uma estrutura natural e de excelência como é o caso da Baía do
Seixal;
XADREZ: A sua implementação, não implica custos significativos, e aproveitando o trabalho dinamizado
junto das crianças do 1º ciclo com o “Dia do Xadrez”, existe o potencial de procura pela prática desta
atividade junto dos clubes da sua área de residência. Convém reforçar que, a dificuldade em cimentar
esta modalidade nos clubes poderá ter a ver com a falta de monitores voluntários, uma vez que se tem
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verificado que os pais não estão dispostos a custear uma mensalidade para que os seus filhos
aprendam xadrez, à semelhança do que se faz com outras modalidades;
VOLEIBOL: Trata-se do desporto com maior representatividade ao nível escolar, abrangendo cerca de
650 crianças nos Núcleos de Desporto Escolar das escolas do concelho do Seixal; sendo considerada
como modalidade prioritária, a autarquia com a implementação de Critérios para ocupação de tempos
nos Pavilhões Escolares sob Gestão Municipal, considerou-a como 2ª modalidade para cedência de
tempos, possibilitando, desta forma, a criação de mais secções de voleibol.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

REVISÃO DO PROJETO DE XADREZ: Apostando na formação de monitores para os clubes e/ou refletindo no
interesse que as coletividades apresentam para o seu desenvolvimento.

→

Retirar a Natação das modalidades prioritárias I pouca margem de progressão (com 2 votos para

a sua manutenção I 6 votos para a sua retirada e 2 votos de abstenção);
→

Manutenção das Atividades Náuticas nas modalidades prioritárias (com 4 votos para manter I 3

votos para redução da sua ponderação e 3 votos de abstenção)
→

Assim, com os 10% retirados da modalidade de Natação as ponderações das restantes modalidades

distribuem-se da seguinte forma:
Atletismo = 25%
Xadrez = 25%
Atividades Náuticas = 25%
Voleibol = 25%

→

FUNÇÃO DESPORTIVA I FORMAÇÃO: Colocam-se algumas dúvidas no foço que se criará na distinção dos

técnicos com e sem formação; o objetivo seria a manutenção de um maior equilíbrio no que diz respeito aos
técnicos que atuam nas coletividades.
→

ATLETAS CAMPEÕES INDIVIDUAIS: Após análise considerou-se que este critério deverá continuar a ser

avaliado como até agora o tem sido feito.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

Técnicos com Formação = 80%

→

Técnicos sem Formação = 20%

→

NOTA: Ter em conta, em futuras discussões, na análise do que é considerado técnico com formação e dos

respetivos comprovativos a apresentar para serem considerados como tal.

→

Considerar os Atletas que representam SELEÇÕES REGIONAIS: NÃO SE CONSIDEROU ESTA PROPOSTA uma vez que já se
valoriza e potencia a afirmação do concelho a nível das seleções nacionais e atletas de alto rendimento.
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→

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: Valorizar a participação de voluntários/ colaboradores na organização das iniciativas:
Considerar os participantes integrados nas iniciativas como coletividade organizadora, demonstra a capacidade
organizativa através do apoio dos voluntários.

→

CRITÉRIOS DE EQUIDADE A APLICAR AO VALOR FINAL DO APOIO FINANCEIRO APURADO PARA AS ATIVIDADES DOS
CLUBES: Manter as percentagens estabelecidas de acordo com o valor atribuído I Aprovou-se que este critério

deverá incidir exclusivamente sobre as atividades desenvolvidas nos Equipamentos Desportivos Municipais.

2. Apresentação da análise comparativa resultante da aplicação das Normas Regulamentares e
Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo do Concelho do Seixal;

Da apresentação do PowerPoint, realçam-se as seguintes notas:
→

ASPETO POSITIVO: Manutenção global dos dados apresentados;

→

Considerou-se importante que se fizesse uma análise ao nível da freguesia de Amora, uma vez que, pelos
dados apresentados verifica-se um decréscimo do número de atletas em quase todos os parâmetros;

→

DECRÉSCIMO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DA SEIXALÍADA: verifica-se um aumento efetivo de
outras entidades que não os clubes, sendo que estes não assinam Contratos Programa, e não são considerados
na presente análise;

→

Neste âmbito constatou-se que muitos clubes se fecham sobre as suas próprias modalidades e na dinamização
destas iniciativas devem ser consideradas equipas populares, sem qualquer enquadramento no âmbito do
associativismo;

→

FÉRIAS DESPORTIVAS: apesar de se verificar um decréscimo de participação ao nível dos clubes, pelo contrário
constata-se uma procura cada vez maior por parte das Associações de Pais.

→

APRESENTAÇÃO DO VALOR FINAL DOS APOIOS A DISTRIBUIR PELAS ASSOCIAÇÕES: Proposta I da percentagem do
valor de equidade a ser aplicado aos clubes utilizadores dos Equipamentos Desportivos Municipais, ser
canalizado 20% do mesmo para o Desporto Adaptado (Processo a ser discutido em sede das Comissões
Desportivas de Freguesia).

3. Outros assuntos de interesse municipal
→

Agita Seixal: 26 de Maio I Zonas Ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal;

→

Milha Urbana do Seixal: 26 de Maio I Baía do Seixal;

→

Torneio de Boccia da Primavera I Projeto “Todos por um…”, aberto a toda a comunidade escolar,
integrada no âmbito do Projeto de Apoio ao Desporto Escolar nas Escolas dos 2º e 3º Ciclos e Ensino
Secundário “Seixalíada Escolar” (13 de Abril – Pavilhão Municipal da Torre da Marinha): foco no
sucesso organizativo e participativo desta iniciativa com a mobilização dos professores e famílias.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO
CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL
ATA Nº 82

No dia 6 de Março de 2013, pelas 21 horas, realizou‐se a 82ª reunião ordinária da Comissão Executiva do Conselho
Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador Joaquim dos Santos; Dr.ª Isabel Costa, Diretora do
Departamento de Desporto; Dr. Hugo Constantino, Chefe da Divisão Atividades Desportivas; Sr. Abilio Costa,
representante das coletividades da Freguesia de Arrentela e Presidente da Comissão Executiva do Conselho Desportivo
Municipal; Sr. Jorge Quina, representante das coletividades da Freguesia do Seixal; Sr. João Santos, representante das
coletividades da freguesia de Amora; Sr. José Rafael Geraldo, representante das coletividades da Freguesia de Aldeia de
Paio Pires; Sr. Carlos Carvalho, antigo representante das coletividades da Freguesia do Seixal; Sr. António Pereira
representante das coletividades da Freguesia de Corroios; Sr. Carlos Cascalheira, representante das coletividades da
Freguesia de Fernão Ferro; Prof. José Patrício, representante da População com Deficiência; Dr. António Santos,
representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal; Chefe Ezequiel Fernandes, representante das Esquadras
da PSP do Concelho do Seixal; Dr. Luís Cardoso, representante da APEFAS; Dr.ª. Maria João Santos, representante da
Associação de Coletividades do Concelho do Seixal;

Estiveram ausentes da reunião: Sr. António Rita Pereira, representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro;
Sr. Hugo Beldroegas, antigo representante das coletividades da Freguesia de Amora; Sr.ª Luísa Semedo, representante
das Associações Juvenis do concelho do Seixal; Sr. Fernando Sousa, representante da União das Associações de
Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal; Sr. Rui Sado, antigo representante da População com
Deficiência. 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 das Instituições de Saúde dos Concelhos de Almada e
Seixal.

Ordem de trabalhos:
1.

Apresentação dos resultados finais da aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio às
Candidaturas aos Contratos‐Programa – 2013, apresentadas pelo Movimento Associativo Desportivo;

2.

Análise das propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento
Associativo Desportivo para 2014;

3.

Outros assuntos de interesse municipal.
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Antes do início da ordem de trabalhos, os novos elementos ratificados em Plenário de Coletividades, que representarão
as coletividades das Freguesias no Conselho Desportivo Municipal (2013) reuniram para elegerem o novo Presidente do
Conselho Desportivo Municipal. Por unanimidade, foi eleito o representante da freguesia de Arrentela, Sr. Abílio Costa
que iniciará as suas funções a partir deste dia.
Ordem de trabalhos:
1.

Apresentação dos resultados finais da aplicação das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio às
Candidaturas aos Contratos‐Programa – 2013, apresentadas pelo Movimento Associativo Desportivo.

Da apresentação do PowerPoint, realçam‐se as seguintes notas:
Decorrente desta apresentação solicitou‐se que os presentes se pronunciassem no sentido de aconselharem a
Câmara Municipal do Seixal na aprovação dos valores finais a atribuir às coletividades e associações que se
candidataram aos apoios financeiros para a dinamização das suas atividades desportivas. Reforçou‐se que este
processo deverá ter em conta a realidade de cada instituição para que o mesmo não seja apenas um procedimento
puramente matemático.

→

Considerar aquelas coletividades que acabam por desempenhar e responder a uma franja dos munícipes
com menor capacidade financeira e com problemas de inclusão social;

→

A redistribuição dos valores finais pelas coletividades torna‐se, este ano, mais difícil uma vez que com o
critério de equidade os valores tornaram‐se mais justos;

→

Enaltece‐se o trabalho desenvolvido no Conselho Desportivo Municipal, a qualidade e rigor na discussão
dos critérios e o nível qualitativo a que se chega;

→

Julga‐se importante a reflexão interna dos dados retirados dos Contratos Programa em sede de cada
Comissão Desportiva de Freguesia uma vez que estes podem traduzir a sua realidade desportiva e/ou
definir linhas estratégicas para o seu desenvolvimento e melhoria na qualidade da resposta desportiva dos
seus fregueses;

→

Esta apresentação espelha a capacidade de trabalho do Movimento Associativo, desta estrutura
consultiva, assim como das estruturas democráticas descentralizadas como são o caso das Comissões
Desportivas de Freguesia e a sua representatividade em termos de valores monetários.

→

ASSOCIAÇÕES: trata‐se de um processo à parte e perante o trabalho específico que cada uma delas
desenvolve não se enquadram no processo do Movimento Associativo: carecem de uma análise mais
cuidada. O valor referencial para este ano é igual ao valor do ano anterior = 10.200,00€;

→

Tratam‐se de valores muito pequenos o que dificulta a sua distribuição dos valores pelas várias
instituições: perante este facto não se deve descurar o trabalho que cada uma delas desenvolve em prol
do seu público‐alvo. Lamenta‐se o valor reduzido que é atribuído a estas associações comparativamente
ao do Movimento Associativo, sem querer, com isto, comparar o trabalho feito por ambas as instituições;
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PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

A percentagem da redistribuição resultante da aplicação dos critérios de equidade dos clubes utilizadores
dos Equipamentos Desportivos Municipais ou sob Gestão Municipal poderia ser canalizada para os
projetos de Desporto Adaptado;

→

Começar com o mínimo de 500,00€ e ir subindo o valor a atribuir de acordo com a dinâmica de cada
Associação.

2.

Análise das propostas de alteração às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento
Associativo Desportivo para 2014.

→

À exceção do Centro Cultural e Desportivo do Casal do Marco mais nenhum clube da freguesia da Aldeia
de Paio Pires usufrui de cedência gratuita nos Equipamentos Desportivos Municipais, assim considera‐se
que todos os clubes utilizadores destes equipamentos deveriam ter uma penalização ainda maior;
analisando o resultado da aplicação deste critério neste primeiro ano, considera‐se que não se justifica o
aumento destas penalizações.

→

Os clubes deveriam ter conhecimento dos custos indiretos relacionados às cedências gratuitas – receitas
que a CMS encaixa, se o fizesse aplicando o tarifário estabelecido.

→

Valorização dos Atletas Federados em detrimento dos Atletas não Federados: é compreensível que um
atleta federado apresente mais custos para os clubes, no entanto o que a autarquia defende é que o valor
seja igual uma vez que as duas vertentes são importantes e fundamentais para o desenvolvimento
desportivo e afirmação desportiva do concelho. No entanto considera‐se importante que esta questão
seja alvo de reflexão nas Comissões Desportivas de Freguesia.

→

Valorização do número de atletas relativamente ao número de modalidades: Esta questão poderá colocar
em causa a oferta e diversificação desportiva do concelho do Seixal que, neste momento dão resposta aos
interesses dos munícipes I esta medida poderá contribuir pela vertente dos desportos coletivos uma vez
que são nestas modalidades que se consegue concentrar e mobilizar um maior número de atletas.

PROPOSTAS DE TRABALHO:
→

A proposta de não considerar as modalidades que decorrem nas instalações próprias e/ ou
alugadas dos clubes parece plausível no quadro da penalização da dinâmica interna dos clubes
fora das instalações municipais.

→

O resultado deste trabalho deverá ser alvo de análise nas Comissões Desportivas de Freguesia,
para que todos os contributos possam ser considerados.
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→

Calendarizar e articular atempadamente a preparação destas reuniões: representante da
freguesia no CDM I vogal do desporto de cada uma das Juntas de Freguesia e Técnicos de
Freguesia.

3. Outros assuntos de interesse municipal
→

Festa de Abertura dos Jogos do Seixal I 16 de Março I Pavilhão Municipal da Torre da Marinha;

→

Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2013 I 31 de Maio, 1 e 2 Junho;

→

Agita Seixal I Milha Urbana do Seixal I 26 de Maio de 2013.

Nada mais havendo a tratar, deu‐se por encerrada a reunião, ficando a próxima agendada para o dia 16 de
Abril de 2013, às 21h00, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
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