
 

NORMAS DE APOIO À 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS 

 
 
 

 
 
 
 
 

Preâmbulo 
 
 

A atividade do associativismo desportivo no concelho de Faro caracterizou-se, ao longo da 

respetiva história, por uma assinalável dinâmica, quer ao nível da atividade regular, quer ao 

nível da organização de eventos pontuais, mais vocacionados para a vertente da divulgação e 

do “desporto-espetáculo”. 

O enquadramento interno que permite ao Município de Faro cumprir as respetivas 

obrigações legais relativamente ao apoio ao tecido associativo desportivo do concelho tem 

vindo a ser assegurado, na última década, através do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, instrumento de gestão mais vocacionado para o apoio à atividade regular das 

diferentes instituições que a ele se candidatam. 

Sucede que existem, paralelamente, solicitações apresentadas por instituições de outro tipo 

(federações e associações regionais de modalidades, escolas e outras instituições públicas ou 

privadas), que pretendem organizar eventos desportivos no concelho de Faro para os quais 

necessitam de apoio da Autarquia, sendo por isso imprescindível a existência de um 

instrumento alternativo de gestão que permita definir a atuação do Município de Faro a este 

nível. 

Esse instrumento tem vindo a funcionar, de forma intermitente, desde o ano de 2001, com 

sucessivos ajustamentos e adaptações. Considerando todo o trabalho efetuado desde então e 

o capital de experiência entretanto acumulado, entendeu-se ser este o momento adequado 

para a criação de um normativo municipal de apoio à organização de eventos desportivos, que 

permita: 

- Criar condições para que o crescimento desportivo condicione positivamente o 

desenvolvimento desportivo (Objetivo Estratégico).  
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- Promover a organização de eventos que proporcionem um verdadeiro espetáculo 

desportivo, projetando Faro no panorama nacional e internacional (Objetivo Estratégico). 

- Contribuir para a indispensável e sempre desejável dinamização sócio-desportiva do 

concelho de Faro, através da apresentação à população de momentos de competição 

desportiva pura baseados em critérios de qualidade superior (Objetivo Específico). 

- Assegurar que cada uma das entidades que venha a beneficiar de apoio do Município de 

Faro conheça, até ao último dia útil do mês de janeiro, a listagem total do apoio que irá 

receber (Objetivo Específico). 

- Sistematizar o modelo de intervenção do Município de Faro na sua colaboração na 

organização de eventos desportivos promovidos por entidades externas à Autarquia 

(Objetivo Específico). 

- Projetar a imagem do Município de Faro como exemplo de transparência, rigor, 

imparcialidade, justiça e eficiência na gestão do apoio à organização de eventos 

desportivos promovidos por entidades externas à Autarquia (Objetivo Específico). 

A aplicação das presentes normas obedecerá, naturalmente, a todas as disposições legais 

aplicáveis, complementando, nomeadamente, a aplicação da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

 
 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
As presentes normas têm por objeto o apoio à organização de eventos desportivos promovidos 

por entidades externas ao Município de Faro. 

 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
Entidades públicas ou privadas legalmente constituídas, com ou sem fins lucrativos e que não 

apresentem dívidas à Segurança Social, às Finanças ou ao Município de Faro. 

 

Artigo 3.º 
Tipologia dos apoios 

 
A intervenção do Município de Faro situar-se-á nas seguintes áreas: 

a) Logística: através da cedência temporária de recursos materiais e/ou humanos 

indispensáveis à realização do evento desportivo. 
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b) Administrativa: através da instrução dos processos administrativos de suporte à emissão de 

Autorizações e/ou de regularização de Taxas e Licenças associadas à realização do evento 

desportivo. 

c) Financeira: através da transferência de verbas destinadas a colmatar despesas associadas 

à organização do evento desportivo. 

 
 

Capítulo II 
Processo de candidatura 

 

Artigo 4.º 
Prazos de candidatura 

 
1- Os períodos normais de candidatura são os seguintes: 

a) Eventos a realizar no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de março: até ao 

último dia útil do mês de julho do ano civil antecedente ao da realização do evento 

desportivo. 

b) Eventos a realizar no período compreendido entre 1 de abril e 31 de dezembro: até ao 

último dia útil do mês de outubro do ano civil antecedente ao da realização do evento 

desportivo. 

2- O prazo referido no número anterior é extensível às candidaturas apresentadas por 

entidades integradas no Sistema Educativo, concretamente no que se refere aos serviços 

descentralizados do Ministério da Educação e aos Estabelecimentos de Ensino, públicos ou 

privados, de todos os níveis de ensino com exceção do ensino universitário. 

3- Excetuam-se do número anterior as atividades organizadas por entidades integradas no 

Sistema Educativo que se realizem no período compreendido entre 1 de outubro e 31 de 

dezembro de cada ano civil, sendo que o prazo de candidatura termina, neste caso, no 

último dia útil do mês de setembro de cada ano civil. 

4- Candidatura extemporânea: em qualquer altura do ano, com 60 dias úteis de antecedência 

relativamente à data prevista para a realização do evento desportivo. 

5- As candidaturas referidas no número anterior serão analisadas a título absolutamente 

excecional, em função das disponibilidades evidenciadas pelos serviços municipais no 

momento e apenas nos casos em que o apoio solicitado se enquadre nos seguintes 

critérios:  

a) Apoio logístico: recursos pouco significativos, como sejam montagem de palcos de 

reduzidas dimensões, cedência de instalações ou produção de materiais de divulgação, 

por exemplo. 

b) Apoio administrativo: emissão de pareceres ou licenças para realização do evento. 
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Artigo 5.º 

Documentação de candidatura 
 
1- A documentação apresentada aquando do pedido de apoio deverá mencionar, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) Caracterização do evento: 

1. Designação. 

2. Local(is) de realização. 

3. Data(s). 

4. Horário(os). 

b) Caracterização da(s) entidade(s) promotora(s): 

1. Designação(ões). 

2. Contactos. 

c) Número previsto de participantes (incluindo género e escalões etários). 

d) Descrição do programa geral do evento. 

e) Etapas de execução do evento (planeamento). 

f) Plano financeiro de suporte ao evento (incluindo despesas previstas e receitas 
provenientes de apoios, patrocínios, subsídios, etc.). 

g) Estratégia de comunicação associada ao evento (relações públicas, publicidade, 
promoções, merchandising, marketing direto, etc.). 

h) Tipologia do apoio solicitado: 

1. Apoio logístico (recursos necessários e respetivas quantidades). 

2. Apoio administrativo. 

3. Apoio financeiro. 

i) Memória descritiva do plano médico / de segurança associado ao evento: 

1. Serviços médicos e de socorro (nadadores-salvadores, socorristas, etc.). 

2. Serviços de segurança (Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, 
segurança privada, etc.). 

3. Seguros contratados para o evento (desportivo, acidentes pessoais, responsabilidade 
civil, etc.). 

2- A documentação referida no número anterior poderá ser complementada por informação 

adicional considerada como pertinente pelo(s) promotor(es) do evento. 

3- A(s) entidade(s) promotora(s) que solicite(m) apoio financeiro ao Município de Faro, no 

âmbito da organização de eventos desportivos, deverá(ão) apresentar declaração 

comprovativa da ausência de dívidas à Segurança Social e às Finanças. 

4- No âmbito da instrução do processo administrativo interno de suporte à organização do 

evento desportivo poderá ser necessária a apresentação de documentação complementar, 

por parte da(s) entidade(s) promotora(s) deste. 

5- A definição da documentação referida no número anterior resultará da análise às 

características específicas do evento desportivo em apreço e da legislação aplicável, sendo 

efetuada pelos serviços competentes do Município de Faro e posteriormente comunicada 

à(s) entidade(s) promotora(s) do evento. 
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Capítulo III 
Análise e formalização dos apoios 

 

Artigo 6.º 
Análise das candidaturas 

 
O processo de análise às candidaturas recebidas será assegurado pela Divisão de Desporto e 

Juventude, em estreita colaboração com o Executivo Municipal. 

 

Artigo 7.º 
Critérios de seleção dos eventos a apoiar 

 
1- Dimensão Competitiva: 

a) Evento representativo de modalidade considerada prioritária, no âmbito da política 

desportiva estratégica definida para o concelho de Faro. 

b) Evento integrado em calendário competitivo oficial internacional (ex.: Campeonatos / 

Torneios Mundiais ou Europeus). 

c) Evento integrado em calendário competitivo oficial nacional (ex.: fase final de um 

Campeonato Nacional). 

d) Evento integrado em calendário competitivo oficial regional / distrital (ex.: fase final de 

um Campeonato Regional). 

e) Evento de grande tradição e reconhecido valor para a cidade. 

2- Dimensão Logística: 

a) Garantia de condições ideais de alojamento, alimentação, transporte (sempre que as 

características do evento pressuponham a necessidade de tais recursos) e segurança 

para todos os elementos envolvidos na organização (atletas, treinadores, árbitros/juízes, 

dirigentes, etc.). 

b) Garantia de condições ideais para a prática no local de realização do evento. 

c) Garantia de condições ideais de acesso e comodidade para o Público (ex.: existência de 

bancadas). 

d) Garantia de condições ideais de trabalho para a Comunicação Social. 

3- Dimensão Financeira: será(ão) selecionada(s) preferencialmente a(s) entidade(s) que 

apresentem um pedido de apoio financeiro que não exceda 50% do orçamento global final 

referente à organização do evento, até ao limite máximo de doze mil e quinhentos euros. 

4- Dimensão Administrativa: será(ão) selecionada(s) preferencialmente a(s) entidade(s) que 

apresentem autorizações / pareceres indispensáveis das entidades competentes para a 

realização do evento, de acordo com a legislação aplicável. 
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5- Dimensão Comunicacional: será(ão) selecionada(s) preferencialmente a(s) entidade(s) que 

apresentem uma sólida e cuidada estratégia de comunicação associada ao evento. 

 

Artigo 8.º 
Publicitação da lista de eventos a apoiar 

 
1- A lista de entidades promotoras de eventos desportivos que beneficiarão de apoio do 

Município de Faro em cada ano civil será divulgada: 

a) Até ao último dia útil mês de setembro do ano civil antecedente ao da realização do 

evento desportivo, no caso das atividades referidas na alínea a) do número 1 do artigo 

4.º. 

b) Até ao último dia útil da segunda semana do mês de dezembro do ano civil antecedente 

ao da realização do evento desportivo, no caso das atividades referidas na alínea b) do 

número 1 do artigo 4.º. 

2- Excetuam-se do número anterior as atividades referidas no número 3 do artigo 4.º, sendo 

nestes casos divulgada até ao último dia útil da segunda semana do mês de outubro de 

cada ano civil a lista de eventos que beneficiarão do apoio do Município de Faro. 

3- Das listas referidas nos dois números anteriores será dado conhecimento a todas as 

entidades que apresentaram candidaturas. 

 

Artigo 9.º 
Celebração de contrato-programa 

 
1- Os apoios a atribuir pelo Município de Faro às entidadades promotoras de eventos 

desportivos serão formalizados mediante a celebração de contratos-programa, em data a 

confirmar após a publicitação das listas referidas no número 1 do artigo 8.º. 

2- Os contratos-programa referidos no número anterior deverão prever, explicitamente, a 

obrigatoriedade de apresentação, por parte da(s) entidade(s) promotora(s) e após a 

conclusão do evento, de um Relatório que inclua os seguintes tópicos: 

a) Análise à consecução de objetivos (relação entre os objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas inicialmente definidos e o que foi efetivamente concretizado). 

b) Análise financeira: 

1. Controlo da eficiência e do impacto dos recursos financeiros utilizados (grau de 

adequação do orçamento disponível). 

2. Balanço de receitas / despesas. 

c) Análise dos níveis de consumo e de comportamento (número de participantes; taxa de 

participação; número de elementos da organização e respetivas funções; graus de 

satisfação de participantes e organização, etc.). 
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d) Principais conclusões sobre o processo organizativo e sugestões de atuação futura 

(melhoria do processo; planos corretivos; planos de contingência, etc.). 

3- O Relatório referido no número anterior poderá ser complementada por informação adicional 

considerada como pertinente pelo(s) promotor(es) do evento. 

 
 

Capítulo IV 

Disposições finais 
 

Artigo 10.º 
Deveres das entidades apoiadas 

 
1- As entidades sedeadas no concelho de Faro que beneficiem de apoio municipal à 

organização de eventos desportivos comprometem-se a colaborar com o Município de Faro, 

no ano civil em que se verificou o apoio e de forma graciosa, na organização de eventos 

desportivos promovidos pelo próprio Município. 

2- As entidades que beneficiem de apoio municipal à organização de eventos desportivos 

comprometem-se a reservar, em todos os materiais de divulgação do evento e nos próprios 

locais de realização do mesmo, espaços publicitários destinados ao Município de Faro. 

3- A tipologia, dimensões e quantidades dos espaços referidos no número anterior serão 

definidas em função das características específicas de cada evento a apoiar e em 

colaboração com as entidades promotoras dos mesmos. 

4- As entidades que beneficiem de apoio municipal à organização de eventos desportivos 

comprometem-se a ceder ao Município de Faro os direitos de imagem associados aos 

eventos apoiados, com vista à respetiva utilização como veículos promocionais do próprio 

Município. 

 

Artigo 11.º 
Alterações às Normas 

 
1- As presentes normas poderão ser objeto de alterações em qualquer altura, por iniciativa dos 

serviços competentes do Município de Faro e sempre que tal se justifique. 

2- Das alterações referidas no número anterior será dado conhecimento, no prazo de trinta 

dias úteis, a todas as entidades referidas nos números 1 e 2 do artigo 8.º. 
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Artigo 12.º 
Casos omissos 

 
As eventuais omissões e dúvidas suscitadas pelas presentes Normas serão dirimidas e 

integradas por deliberação do Executivo Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico, dando cumprimento a determinações superiores - convertido 
automaticamente pelo Lince. 


