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ACTA 
 
-----Aos 14 dias do mês de Julho de 2010, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro (adiante designada CMF), 
pelas 18:45 horas reuniram, mediante convite do Ex.mo Sr Vereador do Desporto e Juventude da CMF, datado de 7 de 
Julho de 2010, os diversos representantes das instituições que, nos termos do art.º 4.º do Regulamento do Conselho 
Municipal da Actividade Física e Desportiva de Faro (adiante designado CMAFDF), integram tal Conselho, para 
apreciarem a seguinte ordem de trabalhos: 1. Apresentação do CMAFDF (composição, funcionamento e competências); 
2. Nomeação do secretariado do CMAFDF; 3. Eleição da Comissão Coordenadora; 4. Apresentação do diagnóstico da 
situação; 5. Deliberação sobre o plano de trabalho; 6. Eleição das Comissões Especializadas; 7. Marcação da próxima 
reunião plenária do CMAFDF; e 8. Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Compareceram os representantes das instituições indicadas na lista de presenças que fica anexa a esta acta e dela 
faz parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----Presidiu à reunião o Ex.mo Sr Vereador do Desporto e Juventude, por delegação do Ex.mo Sr Presidente da CMF.-- 
-----O Ex.mo Sr Presidente da CMF iniciou os trabalhos, dando aos boas-vindas aos presentes e apresentando os 
membros da Mesa. Após relevar a importância da criação do CMAFDF e da participação das instituições que o 
integram, passou a palavra aos Ex.mos Senhores Vereador do Desporto e Juventude e Chefe de Divisão de Desporto e 
Juventude, tendo este último apresentado uma breve resenha alusiva ao articulado do Regulamento do CMAFDF.------- 
-----Finda esta apresentação protagonizada pelo Ex.mo Sr Chefe de Divisão de Desporto e Juventude, o Ex.mo Sr 
Presidente da CMF ausentou-se da reunião, que prosseguiu sob direcção do Ex.mo Sr Vereador do Desporto e 
Juventude (adiante designado Presidente).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Dando cumprimento ao ponto 2 da ordem de trabalhos o Presidente solicitou a colaboração de dois Conselheiros, 
para assumirem a função de secretariado ao CMAFDF. Não existindo disponibilidade de nenhum dos Conselheiros 
presentes para assumirem esta função decidiu-se o Presidente pela nomeação dos Ex.mos Senhores Jorge Candeias e 
Jorge Soares, técnicos superiores da Divisão de Desporto e Juventude da CMF, presentes na reunião ao abrigo do n.º 4 
do art.º 7.º do Regulamento do CMAFDF.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----A reunião prosseguiu, através da introdução do ponto 3 da ordem de trabalhos. O Conselheiro em representação 
do Ginásio Clube Naval de Faro manifestou a sua discordância relativamente à proposta de trabalho apresentada pelo 
Presidente, referindo que aquela não reflectia adequadamente a representatividade do Associativismo Desportivo 
relativamente aos restantes sectores com assento no CMAFDF. Acrescentou que este facto traduzia, na sua opinião, 
uma tentativa do Executivo Municipal de esvaziamento das competências do CMAFDF, através da instrumentalização 
deste Conselho. O Presidente do Conselho e o Ex.mo Sr Chefe de Divisão de Desporto e Juventude tentaram, sem 
êxito, contestar os argumentos aduzidos pelo Conselheiro em representação do Ginásio Clube Naval de Faro, uma vez 
que este optou por abandonar a reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação da Academia de Xadrez do Algarve sugeriu que na eleição do representante do 
Associativismo Desportivo concelhio para a Comissão Coordenadora (adiante designada CC) seja acautelada a 
necessidade de indicar um Conselheiro que possua uma visão global do funcionamento deste sector desportivo no 
nosso concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----A Conselheira em representação do Agrupamento de Escolas de Montenegro (1.º Ciclo) sugeriu a realização de 
reuniões sectoriais como forma de eleger os membros da CC.---------------------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação do Núcleo Sportinguista de Faro manifestou descontentamento relativamente à 
hora do início da reunião, sugeriu que todos os Conselheiros presentes efectuassem a respectiva apresentação formal 
e ainda que fosse realizada de imediato a caracterização da realidade desportiva concelhia.---------------------------------- 
-----Dando provimento a esta sugestão o Presidente propôs que fosse antecipada a abordagem do ponto 4 da ordem 
de trabalhos, adiando-se a resolução do ponto 3.------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Após uma breve apresentação do actual Plano Estratégico para o Desenvolvimento Desportivo do concelho de 
Faro, realizada pelo Ex.mo Sr Chefe de Divisão de Desporto e Juventude, foi colocada à apreciação do Conselho a 
possibilidade de adopção de um de dois modelos de trabalho possíveis: 1) aprovação do actual Plano Estratégico, 
seguindo-se a respectiva actualização e submissão à apreciação do Executivo Municipal ou 2) criação de raiz de um 
novo Plano Estratégico, com posterior submissão à apreciação do Executivo Municipal.---------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação da Casa do Benfica de Faro manifestou a sua preocupação relativamente à 
representatividade do Associativismo Desportivo na CC, bem como na composição de eventuais Comissões 
Especializadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação da Associação Desportiva do Centro de Ténis de Faro e do Agrupamento Vertical 
de Escolas Neves Júnior (2.º e 3.º Ciclos) considerou que deveria ser aprovado o modelo de trabalho n.º 1 (adopção 
do actual Plano Estratégico), mas também que uma CC constituída por apenas um representante de cada sector 
desportivo seria, na prática, sub-dimensionada. Assim, este Conselheiro sugeriu que fosse criada a possibilidade de ser 
aproveitada a eventual disponibilidade de voluntários (Conselheiros), que reforçariam a composição da CC.--------------- 
----Os Conselheiros em representação do Agrupamento de Escolas de Montenegro (1.º Ciclo), do Karate Clube de Faro 
e do Judo Clube do Algarve consideraram que deveria ser aprovado o modelo de trabalho n.º 1. O Conselheiro em 
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representação do Judo Clube do Algarve manifestou ainda o seu descontentamento relativamente à hora do início da 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação do Núcleo Sportinguista de Faro sugeriu que fosse adiada a eleição da CC, 
concedendo-se a todos os Conselheiros um período prévio para apreciação da documentação existente.------------------- 
-----O Presidente submeteu a sufrágio formal a adopção de um dos dois modelos de trabalho em apreciação, tendo 
sido aprovada por unanimidade a adopção do modelo n.º 1 (aprovação do actual Plano Estratégico, seguindo-se a 
respectiva actualização e submissão à apreciação do Executivo Municipal).------------------------------------------------------- 
-----Finda a discussão do ponto 4 da ordem de trabalhos foi então retomada a discussão do ponto 3, anteriormente 
adiada. A Conselheira em representação do Agrupamento de Escolas de Montenegro (2.º e 3.º Ciclos) referiu preferir 
um modelo de trabalho baseado na constituição de uma CC, por oposição à constituição de Comissões Especializadas. 
Referiu ainda não estar disponível para integrar comissões de trabalho.---------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação da Direcção Regional de Educação do Algarve propôs que o trabalho de 
actualização do Plano Estratégico fosse iniciado em Setembro de 2010.----------------------------------------------------------- 
-----A Conselheira em representação do Turismo do Algarve propôs que fosse antecipada, em futuras reuniões, a hora 
de inicío dos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Os Conselheiros em representação da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral e da Associação Académica da 
Universidade do Algarve revelaram disponibilidade para integrarem comissões de trabalho, sendo que este último 
Conselheiro sugeriu ainda a realização de reuniões sectoriais como forma de eleger os membros da CC.------------------- 
-----A Conselheira em representação da Direcção Regional de Faro do Instituto do Desporto de Portugal congratulou o 
Município de Faro pelo trabalho estratégico já desenvolvido, apelou à participação de todos no trabalho ainda a realizar 
e revelou a sua disponibilidade para colaborar.---------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Conselheiro em representação da Agência de Faro da Fundação INATEL manifestou o seu descontentamento 
relativamente à hora do início da reunião e revelou surpresa pelo facto de a ordem de trabalhos inicialmente definida e 
apresentada aquando do convite à participação nesta reunião diferir da ordem de trabalhos apresentada no início da 
reunião. Este Conselheiro referiu ainda que:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) O número de elementos a integrarem uma hipotética CC deverá ser o mais reduzido possível;--------------------------- 
b) A documentação já existente deveria ser facultada a todos os Conselheiros, tendo sido informado pelo Presidente 

que toda a informação está disponível no sítio da CMF na Internet;------------------------------------------------------------ 
c) Deverá ser conferida uma especial atenção ao sector do Associativismo Desportivo, cuja dinâmica revela particular 

complexidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Deverá ser potenciado o cruzamento da informação relativa à organização de eventos no Concelho, evitando-se 

assim a sobreposição da realização de eventos de média / grande dimensão e privilegiando-se, consequentemente, 
a criação de sinergias que potenciem o impacto dos eventos. O Presidente informou que estão já implementados 
mecanismos que asseguram o cruzamento eficaz de informação.--------------------------------------------------------------- 

-----Na sequência da intervenção do Conselheiro em representação da Agência de Faro da Fundação INATEL o 
Presidente informou que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Iria ser enviada a todos os Conselheiros, até ao dia 16 de Julho de 2010, toda a informação existente;----------------- 
b) O mês de Agosto poderia ser aproveitado, pelas instituições com assento no CMAFDF, como um período de análise 

da informação existente e apresentação de propostas / sugestões sobre o modelo de funcionamento a adoptar;----- 
c) Seria realizado no início de Setembro, em data a confirmar, um plenário extraordinário do CMAFDF, no qual seria 

definido o modelo de funcionamento deste Conselho.---------------------------------------------------------------------------- 
-----Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Acta, que vai ser 
assinada pelo Presidente da Mesa e respectivos Secretários e submetida à apreciação dos Conselheiros presentes, de 
acordo com o n.º 4 do art.º 8.º do Regulamento do CMAFDF.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

  
O Presidente 

 
 

  

  (Paulo Santos)   
     

O Secretário 
 
 

   
O Secretário 

 
 

(Jorge Candeias)    (Jorge Soares) 
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