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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO  

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ATA Nº 106 

 

No dia 7 de maio de 2018, pelas 21 horas, realizou-se a reunião da Comissão Executiva do Conselho 

Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. 

 

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador José Carlos Gomes; Adjunta do Sr. 

Vereador, Maria João Correia; Chefe de Divisão de Desporto, Isabel Costa; Representante das coletividades de 

Amora, Eduardo Costa; Representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro, Carlos Cascalheira; 

Representante das coletividades de Arrentela, Diogo Luís; Representante das coletividades do Seixal, Luís 

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

coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira; Representante da Associação de Coletividades do 

Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; Representante da União das Associações de Reformados Pensionistas Idosos 

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

Susana Santos; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; Representante da 

População com Deficiência, José Patrício; Representante da Comissão Desportiva de Bairros, Fernando 

Marques; Representante das Forças Humanitárias do concelho do Seixal, Ana Maria Jorge e Magda Martins; 

Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento; Técnica Superior, Sandra 

Tavares. 

Estiveram ausentes da reunião: Representante da Coordenação Local do Desporto Escolar José Rocha; 

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. Eleição do Presidente da Comissão Executiva do CDM; 

2. Conclusão do processo relativo à atribuição dos apoios financeiros no âmbito das 

candidaturas dos clubes às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo 2018; 

3. Operacionalização do Plano de Ação 2018 aprovado em Plenário; 

4. Outros assuntos de interesse municipal. 
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Antes do início da ordem de trabalhos procedeu-se à eleição do Presidente da Comissão Executiva do 

Conselho Desportivo Municipal. 

Recorrendo ao princípio da rotatividade pelos representantes das freguesias, o António Pereira colocou a 

sua disponibilidade para assumir esta função. Colocada à votação dos presentes, foi aprovado por maioria 

a eleição do representante do Movimento Associativo de Corroios enquanto Presidente da Comissão 

Executiva para o presente ano. 

 

2. Conclusão do processo relativo à atribuição dos apoios financeiros no âmbito das 

candidaturas dos clubes às Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo 2018 

Tendo terminado o processo de análise das candidaturas dos clubes aos apoios financeiros da autarquia, 

foi apresentada a ordenação dos mesmos de acordo com o valor correspondente ao trabalho desenvolvido 

por cada um deles na época desportiva 2016/2017. 

Para que os clubes possam receber estas verbas de acordo com o trabalho desenvolvido, será necessário 

o fecho do processo para que o mesmo seja alvo de análise e aprovação em reunião de Câmara. 

 

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint: 

 APCAS: O Prof. José Patrício congratulou a decisão da Câmara Municipal do Seixal em incluir esta 

Associação no âmbito da análise dos restantes clubes desportivos do concelho, considerando o 

desenvolvimento e crescimento desportivo que esta associação tem atingido (aumento do número de 

modalidades/ atletas e o contributo para o aumento da visibilidade do desporto adaptado). 

Considera-se, no entanto, essencial que sejam definidos critérios para balizar as intervenções de cada 

uma das associações bem como a atribuição dos apoios financeiros de forma clara e equitativa. 

 

 Entrega das candidaturas dos clubes ao Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo: 

Considerando os sucessivos atrasos na entrada das candidaturas, julga-se essencial balizar os prazos 

de entrega para que se garanta que todo o processo de análise seja respeitado e que todos os clubes 

sejam apreciados, de igual forma, nas diferentes estruturas de participação (CD Freguesia, Grupo de 

Trabalho do CDM) e que as decisões tomadas nestas reuniões sejam depois comunicadas e avaliadas 

com cada uma dos clubes. 
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Considerações finais: 

Academias e a realidade dos “novos” clubes desportivos. Análise dos seguintes pontos: 

 Estatutos dos clubes; 

 Direção e Assembleia Geral; 

 Associados/ cotas; 

 Intervenção desportiva/ relação com a comunidade e restantes projetos da autarquia. 

É fundamental que estas questões e dúvidas sejam apreciadas atempadamente para que em futuras 

candidaturas não se coloque em causa a distribuição de dinheiros públicos para entidades cujos fins possam 

ser lucrativos. 

 

3. Operacionalização do Plano de Ação 2018 aprovado em Plenário: 

Próximas reuniões da Comissão Executiva:  

11 de junho – Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo (propostas 

de alteração); 

9 de julho – Plano de Investimentos nas coletividades. 

 

4. Outros assuntos de interesse municipal: 

 Eleição do representante da área do desporto no PEDIMS: António Pereira (presidente da Comissão 

Executiva do CDM); 

 AGITA SEIXAL: realização no dia 27 de maio, nas zonas ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal. 

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal do Seixal, Associação de Coletividades do 

Concelho do Seixal Juntas de Freguesia. 

 Manuais de Desporto Adaptado – APCAS: o Ministério da Educação já desbloqueou a saída destes 

manuais que serão distribuídos pelo território nacional e por mais 27 países. 

 Alerta para a nova Lei da Proteção Geral de Dados – implicações inerentes na gestão corrente das 

coletividades. 

 Para futuras temáticas a apresentar em sede da Comissão Executiva, foi proposta a análise das “Áreas 

de Participação Desportiva/ Manhãs Desportivas”, uma vez que estas já foram alvo de discussão bem 

como de propostas de melhoria. 

    

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

 







Reunião da Comissão Executiva do 

Conselho Desportivo Municipal

Ata nº 107

No dia 18 de junho de 2018, pelas 21 horas, realizou-se a reunião da Comissão Executiva do 

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

A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador José Carlos Gomes; Chefe 

de Divisão de Desporto, Isabel Costa; Representante das coletividades de Amora, Eduardo 

Costa; Representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro, Carlos Cascalheira; 

Representante das coletividades de Arrentela, Diogo Luís; Representante das coletividades 

do Seixal, Luís Coimbra; Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires, Sónia 

Tojinha; Representante das coletividades da Freguesia de Corroios, António Pereira;

Representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; 

Representante da População com Deficiência, José Patrício; Representante das Juntas de 

Freguesia do Concelho do Seixal, António Santos; Representante da Comissão Desportiva de 

Bairros, Fernando Marques; Técnica Superior, Sandra Tavares.

Estiveram ausentes da reunião: Adjunta do Sr. Vereador, Maria João Correia;

Representante da União das Associações de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do 

Seixal, Fernando Sousa; Representante da Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal, 

Susana Santos; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal, Sérgio Paulo; 

Representante das Forças Humanitárias do concelho do Seixal, Ana Maria Jorge e Magda 

Martins; Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário Nascimento;

Representante da Coordenação Local do Desporto Escolar José Rocha. 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:

⦁ Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo para 2019 – proposta de alteração;
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⦁ Enquadramento das Associações/ Clubes Desportivos no âmbito dos 

apoios atribuídos pela Câmara Municipal do Seixal ao Movimento 

Associativo ao abrigo do Decreto-Lei nº273/2009 de 1 de outubro e na 

própria Lei de Bases do Desporto (D.L. nº5/2007 de 16 de janeiro);

⦁ 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.

⦁ Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo 

desportivo para 2019 – propostas de alteração

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint:

Documento das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo

⦁ FUNÇÃO DESPORTIVA COMPETIÇÃO

⦁ Nº de modalidades amadoras

⦁ Nº de modalidades

⦁ Nº de atletas não federados

⦁ Nº de atletas federados

No que se refere a este ponto não foram apresentadas propostas de alteração, no entanto 

foram alertadas algumas situações que se julgam importantes e alvo de reflexão:

⦁ Considerar a recolha de dados integrando faixas etárias: até aos 15 anos/ mais de 

35 anos/ e idade superior a 65.

Relativamente a este ponto julga-se fundamental a recolha destes dados para que se 
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consiga fazer uma radiografia desportiva dos atletas do concelho no que diz respeito 

às faixas etárias. No entanto, e tendo em conta todo o trabalho de proximidade que 

é feito nas Comissões Técnicas de Modalidade, estes dados devem ser alvo de 

recolha e análise no âmbito destas estruturas.

NOTA: será retirado do documento das NRCAMA o terceiro item do ponto 2.5.2.1 –

Em relação à situação atual do clube.

⦁ Lei da proteção de dados: alertou-se para o facto de todos os elementos pessoais 

recolhidos aquando da inscrição dos atletas nos clubes poderem ser alvo de não 

autorização para sua divulgação e utilização fora do contexto para o qual foram 

solicitados. Assim, deverá ter-se em atenção o comprovativo dos atletas não 

federados por parte dos clubes no âmbito dos Contratos Programa.

NOTA: Propõe-se que os clubes possam contornar esta situação legal integrando nas 

fichas de inscrição uma nota de rodapé autorizando a utilização dos dados pessoais.

⦁ PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

⦁ Nº de atletas nas modalidades (Natação, Atletismo, Xadrez, Atividades Náuticas, 

Voleibol, Desporto Adaptado)

Proposta da CDF Arrentela e Paio Pires: Analisar novamente as modalidades prioritárias 

uma vez que algumas delas já atingiram o objetivo pela qual foram consideradas neste 

parâmetro;

Proposta da CDF Amora: 

⦁ Retirar a Natação e considerar o Taekwondo, Judo e/ou Boxe considerando os 

seguintes pressupostos:

⦁ Modalidades olímpicas;

⦁ Têm contribuído para a afirmação do concelho com a conquista de títulos 

internacionais;

⦁ Todas as provas e eventos organizados no âmbito destas modalidades têm 

demostrado grande envolvimento e mobilização por parte de atletas/ técnicos/ 
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dirigentes e interessados pelas modalidades. 

⦁ Xadrez: retirar deste parâmetro tendo em conta a diminuição do número de atletas e 

clubes que desenvolvem estas secções nos clubes;

⦁ Atletismo: ponderar apenas os escalões de formações uma vez que se verifica que as 

provas realizadas no concelho têm uma maior participação dos escalões de séniores e 

veteranos; torna-se fundamental apostar na formação para que a modalidade cresça 

de forma sustentada.

⦁ Propõe-se que as modalidades inseridas no Projeto de Desenvolvimento Desportivo 

devam ser fruto de uma análise criteriosa e a sua aposta enquanto modalidades 

prioritárias devam ser uma decisão política e com um período de vigência de 4 anos.  

Conclusões:

⦁ Continua-se a defender a inclusão das modalidades prioritárias tendo por base uma 

decisão política tendo em conta o seu projeto de desenvolvimento desportivo e a 

oferta que se queira dar à população;

⦁ No entanto, e enquanto conselheiros da CM Seixal, esta comissão deverá aconselhar 

e continuar a apoiar as decisões da autarquia, alertando sempre para a dificuldades 

que algumas modalidades apresentam para potenciar o seu desenvolvimento/ 

crescimento;

⦁ Sugere-se que as Comissões Técnicas de Modalidade possam contribuir para esta 

análise, considerando todos os fatores inerentes às dificuldades de desenvolvimento 

e as potencialidades de crescimento e tendo sempre por base o alargamento da 

prática desportiva à população do concelho.

DECISÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA: Manter as modalidades já consideradas por um 

período de 4 anos (até 2022). Terminado este espaço temporal, analisar-se o percurso 

destas justificando-se a sua manutenção/ retirada ou substituição por outras que se 

considerem de importância vital para o Projeto de Desenvolvimento Desportivo.

⦁ FUNÇÃO DESPORTIVA FORMAÇÃO

2.2. Orientação e especialização

Proposta da CDF Corroios: Rever a possibilidade de se criar um critério no âmbito dos 
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clubes/ técnicos que integrem estagiários do ensino superior (orientadores de estágio).

⦁ Não foi considerada esta proposta uma vez que a integração de estagiários 

acaba por ser uma mais-valia para o clube no enquadramento de técnicos com 

formação específica e na perspetiva de captação dos mesmos como futuros 

treinadores do clube.

⦁ FUNÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA

⦁ Coletividade Organizadora

Proposta da CDF Aldeia de Paio Pires: analisar a questão de inclusão/ ou não dos técnicos 

e dirigentes nos relatórios de atividade;

Proposta da CDF Amora: incluir nas iniciativas organizadas pelos clubes todos os agentes 

diretamente envolvidos, valorizando toda a dinâmica organizativa.

DECISÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA: Manter os relatórios nos modelos já utilizados. 

No entanto julga-se que estes devam ser alvo de uma análise criteriosa do técnico da 

Divisão de Desporto que é responsável pela implementação do projeto de modalidade/ 

especial e de freguesia para que os números apresentados nestes documentos não 

deixem dúvidas.

⦁ FUNÇÃO DESPORTIVA AFIRMAÇÃO DO CONCELHO

4.1. Número de participantes nas iniciativas promovidas pelo clube

4.1.1. Número de participantes em iniciativas de nível local

Tendo em conta a dificuldade que se encontra em definir/ balizar as iniciativas de nível 

local, foram apresentados os seguintes critérios que justificam a inclusão das atividades 

neste âmbito de ação:

⦁ Todos os pontos altos internos dos clubes/ associações (que promovam a 
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vertente desportiva);

⦁ Que contemplem a participação de o mínimo de 3 equipas ou entidades 

(desportos coletivos);

⦁ Todas aquelas que sejam dinamizadas fora da atividade regular da secção e que 

permitam a participação de elementos externos ao clube.

⦁ Não são consideradas como iniciativas locais todas aquelas que sejam 

dinamizadas unicamente para os atletas de uma secção.

DECISÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA: Validar estes critérios enquanto definição de 

uma iniciativa de nível local. Incluir em anexo ao documento das Normas 

Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo.

⦁ Títulos

⦁ Nº de títulos a nível regional (incluir no documento das NRCAMA que apenas se 

considera o 1º lugar);

Proposta da CDF Arrentela: Retirar a ponderação dos títulos internacionais para os 

desportos coletivos e considerar os atletas que integram as seleções regionais e os 

atletas de desportos coletivos que obtêm títulos individuais.

VOTOS CONTRA: 7

VOTOS A FAVOR: 2

ABSTENÇÕES: 1

Proposta da CDF Amora: Considerar os títulos obtidos em Campeonatos do Mundo e/ou 

da Europa, Jogos Olímpicos da Juventude (Comité Olímpico), Campeonatos Universitários 

Europeus e/ ou Mundiais (Federação Académica de Desportos Universitários/ Federação 
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Internacional Desporto Universitário).

Incluir também os títulos obtidos na participação dos Jogos Paralímpicos e Special 

Olympics (Comité Paralímpico de Portugal)

VOTOS CONTRA: 0

VOTOS A FAVOR: 10

ABSTENÇÕES: 0

Proposta da CDF Aldeia Paio Pires e Corroios: considerar as presenças em competições 

internacionais organizadas pelas Associações e Federações de Modalidade uma vez que, 

para além dos custos associados para participação dos atletas, só com a presença nestes 

certames é que estes conseguem alcançar os rankings que lhes permitem a qualificação 

para os campeonatos da Europa/ Mundo.

⦁ Considera-se que o apoio a estes atletas de excelência deva ser enquadrado no 

âmbito do “Projeto Jovens Esperanças” incluído no Plano Municipal de 

Desenvolvimento Desportivo do concelho do Seixal.

⦁ Atletas que representam Seleções Nacionais

Validar todos os atletas que são chamados aos trabalhos das seleções nacionais:

Integram a Seleção: atletas que são chamados aos trabalhos da seleção;

Representam a Seleção: atletas que efetivamente obtêm internacionalizações a favor 

da seleção nacional.

VOTOS A FAVOR DA INTEGRAÇÃO: 7

VOTOS A FAVOR DA REPRESENTAÇÃO: 1

ABSTENÇÕES: 2

⦁ Enquadramento das Associações/ Clubes Desportivos no âmbito dos 
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apoios atribuídos pela Câmara Municipal do Seixal ao Movimento 

Associativo ao abrigo do Decreto-lei nº 273/2009 de 1 de outubro e na 

própria Lei de Bases do Desporto (D.L. nº5/2007 de 16 de janeiro):

A Comissão Executiva da CDM foi informada que ao abrigo da Normas 

Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo, a partir do presente 

ano não serão apoiados no âmbito dos Contratos Programa de Desenvolvimento 

Desportivo os seguintes clubes:

⦁ CAAF – Associação de Futebol do Colégio Atlântico

⦁ Espaço Reyel – Associação de ARTE, Educação e Terapias

Alteração das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo: Uma vez que se trata de um documento tecnicamente trabalhado anualmente e 

que tem sofrido propostas de melhoria face à realidade com que os clubes se deparam, 

sugere-se que estas alterações vigorem por um período de 2 anos. Desta forma o documento 

será novamente analisado e colocado à discussão em 2020.

Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião.
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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO 

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL

ATA Nº 108

 

No dia 19 de novembro de 2018, pelas 21 horas, realizou-se a reunião da Comissão Executiva do Conselho

Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.

 A reunião contou com as seguintes presenças: Sr. Vereador  José Carlos Gomes; Chefe de Divisão de

Desporto,  Isabel Costa;  Representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro,  Carlos Cascalheira;

Representante das coletividades de Arrentela, Diogo Luís; Representante das coletividades do Seixal, Vítor Neto

e Jorge Pinho; Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires,  Sónia Tojinha; Representante das

coletividades  da Freguesia  de  Corroios,  António  Pereira; Representante  da Associação  de  Coletividades  do

Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; Representante da União das Associações de Reformados Pensionistas Idosos

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

Susana Santos; Representante das Esquadras da PSP do Concelho do Seixal,  Sérgio Paulo; Representante da

População com Deficiência, José Patrício; Representante das Associações de Pais do concelho do Seixal, Mário

Nascimento; Representante da Coordenação Local do Desporto Escolar, José Rocha; Representante das Juntas

de  Freguesia  do  Concelho  do  Seixal,  António  Santos;  Representante  da  Comissão  Desportiva  de  Bairros,

Fernando Marques; Técnica Superior, Sandra Tavares.

Estiveram  ausentes  da  reunião: Adjunta  do  Sr.  Vereador,  Maria  João  Correia; Representante  das

coletividades de Amora, Eduardo Costa;   Representante das Forças Humanitárias do concelho do Seixal,  Ana

Maria Jorge e Magda Martins. 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.   Enquadramento do acesso a Programas de Financiamento pelas coletividades;

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 maioria com seis (6) votos a favor e três (3) abstenções, sendo estas últimas por

não terem estado presente na reunião.
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A Comissão Executiva foi informada que o representante do Movimento Associativo do Seixal em funções até ao

momento – Luís Coimbra – já não faz parte dos órgãos sociais da Associação Náutica do Seixal. Uma vez que

foi esta coletividade nomeada em sede da Comissão Desportiva para representar os seus pares, apresentou-se

o novo membro para integrar a Comissão Executiva e dar continuidade ao trabalho realizado – Jorge Pinho.

Esteve também presente o Vítor Neto (da mesma coletividade) a acompanhar os trabalhos.

 

1.   Acesso a Programas de Financiamento pelas coletividades

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint:

Apresentação dos vários tipos de apoio no que concerne a programas/ possibilidades de financiamento:

✗ Apoio Internacional: Erasmus + / Comissão Europeia

Candidaturas anuais;

Abertas a clubes e outras instituições;

Pontos  mais  positivos  destas  experiências  internacionais:  conhecer  a  realidade  de  outros  países  /

aproveitar as boas práticas implementadas no sentido de adapta-las às nossas realidades.

✗ Apoio Nacional: Programa Nacional Desporto para Todos / Programa de Reabilitação de Instalações

Desportivas (PRID 2018) / Programa Férias em movimento

A  candidatura  a  estes  programas  deve  respeitar  sempre  os  objetivos  gerais  para  os  quais  foram

criados;

Consideram-se como fatores de não aceitação das candidaturas,  projetos que não respondam aos

desígnios dos Programas para os quais se candidatam;

Qualquer candidatura que inclua a vertente puramente competitiva não é aceite;

Preparação das candidaturas com algum tempo de antecedência precavendo sempre a necessidade de

complemento de informação e/ ou documentação que justifique os pedidos de apoio indicados.

✗ Programas de financiamento privado e Plataformas de Crowdfunding

Tratam-se de apoios financeiros ou outros que os grandes grupos empresariais lançam no sentido de

apoiar  causas  e projetos  que causem impacto e melhoria na vida das pessoas e que marquem a

diferença no seio da sua comunidade;
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Ou ainda a possibilidade de tornar ideias cheias de potencial em realidades, a partir de campanhas de

financiamento  colaborativo:  através  de  objetivos  realistas  e  com a  definição  de  metas  facilmente

atingíveis  é  possível  alcançar  o financiamento pretendido  e quanto  maior  for  a  rede de contactos

melhor a informação se difunde.

Notas finais após a apresentação

✗ Estes  apoios  financeiros  são,  na  sua  maioria,  alvo  de  auditorias  no  sentido  de  aferir  o  grau  de

implementação dos projetos junto da comunidade ou dos destinatários para os quais foram criados,

pelo  que  é  fundamental  desenvolver  um arquivo  organizacional  específico  desse  projeto,  onde  se

arquive toda a documentação relativa ao mesmo, quer no que concerne ao seu processo organizativo,

quer a toda a despesa inerente ao seu desenvolvimento.

✗ Estes apoios não minimizam a importância do apoio  dado pela autarquia,  surgem como mais uma

oportunidade  de  dotação  financeira  e  técnica  para  os  clubes  e  associações  responderem  às

necessidades dentro da sua comunidade local.

✗  Julga-se que estes processos de candidatura possam ser trabalhados e acompanhados através da Área

de Apoio ao Movimento Associativo (AMA) junto dos clubes interessados;

✗ Importante que esta informação chegue todos os clubes e associações do concelho, podendo ser feita

através das Comissões Desportivas de Freguesia;

✗ Responsabilizar  socialmente  o  tecido  empresarial  no  sentido  de  apoiar  projetos  locais  de

desenvolvimento desportivo uma vez que retiram lucros do concelho através das suas áreas de ação e

o seu contributo é diminuto;

Desafio lançado à Câmara Municipal do Seixal – “Programa de financiamento anual a projetos”:

✗ Através de um Regulamento próprio e com objetivos gerais bem definidos, a Câmara em conjunto com

outros parceiros (tecido empresarial do concelho) apoiar projetos com os seguintes pressupostos:

Inovadores/ Abrangentes/ Inclusivos (socialmente relevantes)/ Promotores de hábitos saudáveis/ Com

visibilidade pública.
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Desafio lançado aos clubes e associações do concelho – “Programa Lanche Saudável – combate à

obesidade infantil” (escolas do 1º ciclo) / “Projetos de apoio a populações especiais” - Diabéticos:

✗ Complementar o trabalho que já está no terreno junto destas populações (através da área da saúde)

com a vertente desportiva que poderá ter  resposta por  parte  dos  clubes e outras  associações  do

concelho.

2. Outros assuntos de interesse municipal

• 30 de novembro  : data limite para os clubes entregarem as Candidaturas aos Contratos Programa de

Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal;

• 35ª Seixalíada  : Nota positiva para o trabalho desenvolvido pela Comissão Organizadora

 Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião 
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REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO 

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL

ATA Nº 109

No dia  11  de  junho de  2019,  pelas  21  horas,  realizou-se  a  reunião  da  Comissão  Executiva  do  Conselho

Desportivo Municipal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.

 A  reunião  contou  com  as  seguintes  presenças: Sr.  Vereador  José  Carlos  Gomes; Adjunta  do  Sr.

Vereador, Maria João Correia; Chefe de Divisão de Desporto, Isabel Costa; Representante das coletividades de

Arrentela, Diogo Luís; Representante das coletividades do Seixal, Jorge Pinho; Representante das coletividades

da  Freguesia  de  Corroios,  António  Pereira; Representante  das  coletividades  de  Amora,  Eduardo  Costa;

Representante da Associação de Coletividades do Concelho do Seixal, Rui Pinheiro; Representante da União das

Associações de Reformados Pensionistas Idosos do Concelho do Seixal,  Fernando Sousa; Representante da

Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal,  Susana Santos;  Representante das Associações de Pais do

concelho do Seixal, Mário Nascimento;  Representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, António

Santos;  Representante  da  Comissão  Desportiva  de  Bairros,  Fernando  Marques;  Técnica  Superior,  Sandra

Tavares.

Estiveram ausentes da reunião:  Representante das coletividades de Aldeia de Paio Pires,  Sónia Tojinha;

Representante das coletividades da Freguesia de Fernão Ferro, Rui Raposo; Representante da População com

Deficiência,  José  Patrício; Representante  da  Coordenação  Local  do  Desporto  Escolar,  José  Rocha;

Representante  das  Esquadras  da  PSP  do  Concelho  do  Seixal,  Sérgio  Paulo;  Representante  das  Forças

Humanitárias  do  concelho  do  Seixal,  Ana  Maria  Jorge  e  Magda  Martins.  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.   Apresentação  final  dos  resultados  obtidos  através  da  análise  da  candidatura  dos  clubes  aos

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019;

2.    Balanço do método de trabalho adotado no decorrer do processo de candidatura aos Contratos

Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019;

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

A mesma foi aprovada por maioria com dez (10) votos a favor e uma (1) abstenção, sendo esta última por não

terem estado presente na respetiva reunião.

 

1.   Apresentação  final  dos  resultados  obtidos  através  da  análise  da  candidatura  dos  clubes  aos

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019

Considerações retiradas durante e após a apresentação dos PowerPoint:

✔ O apoio financeiro é vertido através da análise dos dados indicados pelos clubes através das suas

candidaturas e trabalhados pelos técnicos e pelo grupo de trabalho do CDM – constituído pelos seis (6)

elementos das freguesias que representam o Movimento Associativo;

✔ Denota-se um trabalho profundo através da análise dos dados, considerando os fatores ponderativos

incluídos nas Normas Regulamentares de Critérios de Apoio ao MA;

✔ Face aos gráficos apresentados seria importante fazer as seguintes reflexões:

- Paralelismo entre o número de atletas e a situação financeira nacional;

- O decréscimo generalizado dos atletas não federados;

- A forma de contabilização destes dados dependerem de possíveis alterações de análise que resultam

num decréscimo e/ou incremento dos números apresentados;

- Verifica-se um desinteresse das camadas mais jovens em se aproximar dos clubes, procurando outras

soluções que respondam aos seus interesses desportivos;

- Afastamento do trabalho realizado nas escolas ao nível do Desporto Escolar e os clubes;

2. Balanço do método de trabalho adotado no decorrer do processo de candidatura aos Contratos

Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019

✔ Continua a verificar-se um atraso na entrega das candidaturas dos clubes aos Contratos Programa de

Desenvolvimento Desportivo,  colocando em causa todos os procedimentos inerentes no decurso do

processo. 
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✔ Todo  o  processo  para  aprovação  dos  apoios  aos  clubes  irá  para  a  próxima  reunião  de  Câmara

determinando  a  altura  em  que  os  clubes  poderão  receber  as  verbas  atribuídas,  respeitando  os

procedimentos  constantes  no  documento  das  Normas  Regulamentares  e  Critérios  de  Apoio  ao

Movimento Associativo Desportivo.

3. Outros assuntos

✔ Realização do Fórum Seixal – Piscina Municipal de Paio Pires;

✔ Registo do Beneficiário Efetivo – procedimentos, constrangimentos;

✔ Nota positiva para o trabalho desenvolvido por parte da Comissão Organizadora da 35ª Seixalíada;

✔ Nota de despedida do Sr. Fernando Sousa enquanto representante das Associações de Reformados do
concelho do Seixal: 

- Valoriza todo o trabalho desenvolvido nesta estrutura;

- Participa nesta comissão desde a sua formação;

- Sai com um sentimento de frustração por não ter conseguido sensibilizar o trabalho efetivo realizado
pelas e nas Associações de Reformados do concelho: boccia, malha, jogos tradicionais, caminhadas,
aulas de ginástica de manutenção, caminhadas;

- A visibilidade maior prende-se com o trabalho feito nas piscinas colocando à margem todo o resto que
e colocado ao dispor da população sénior.

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