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ACTA n.º 2 

 
-----Aos 03 dias do mês de Março de 2011, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro (adiante designada CMF), 
pelas 18:10 horas reuniram, mediante convocatória, datada de 18 de Fevereiro de 2011, 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 plano estratégico desportivo do concelho / planos de acção dos diferentes eixos estratégicos (Faro 
Activo: A Promoção da Actividade Física; Faro Desportivo: O Desenvolvimento do Desporto Associativo; Faro Natural: 
Os Eco-desportos e o Turismo Activo; Faro Formoso: Os Espaços e as Instalações); 2. Submissão do plano estratégico 
a votação; 3. 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. Vereador do Desporto e Juventude (adiante designado por Presidente) iniciou os trabalhos, dando as 
boas-vindas aos presentes e iniciou o plenário, introduzindo a apresentação do Plano Estratégico e passando a palavra 
ao Técnico superior Jorge Candeias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dando cumprimento ao ponto 1 o Técnico Superior Jorge Candeias iniciou a apresentação do Plano Estratégico 
desportivo do Concelho através de uma breve resenha do que foi decidido no anterior plenário, partindo 
posteriormente para a apresentação da estrutura do plano e alterações realizadas ao mesmo, finalizando a intervenção 
com a descrição dos respectivos planos de acção.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente solicitou aos conselheiros a sua opinião relativamente ao Plano Estratégico, referindo a não 
participação dos mesmos na execução do documento, mas que aguarda futuros contributos para consubstanciar o 
Plano, tornando-o um documento de todos e não só da CMF. Referiu ainda que o Plano Estratégico será alvo de análise 
e decisão política no sentido de se constituir como um documento orientador das acções a executar pela CMF nos 
próximos ciclos eleitorais (até 2017).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Conselheira em representação da Entidade Regional do Turismo do Algarve felicitou o trabalho desenvolvido pela 
Divisão de Desporto e Juventude (adiante designada por DDJ) na execução do Plano e sugeriu a actualização dos 
dados referentes ao turismo, mencionando a existência de dados mais actualizados do que os constantes no 
documento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente agradece a observação e solicita a colaboração da entidade no envio de documentação actualizada 
sobre o turismo e aproveita para enaltecer o facto de o trabalho ter sido realizado pelos técnicos da DDJ, que têm 
possuem o conhecimento real da situação desportiva do concelho.---------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação da ARPI referiu que os seus sócios não têm acesso à modalidade de 
Hidroginástica, pedindo a resolução para o problema e em seguida mencionou as modalidades que existem na 
instituição que representa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dando provimento a esta sugestão o Chefe de Divisão de Desporto e Juventude afirma que a ARPI é um parceiro 
estratégico e solicita uma proposta da instituição para articulação e fornecimento da actividade.----------------------------- 

-----O Presidente reforçou a ideia do Chefe de Divisão da DDJ mencionando a disponibilidade de horários fora dos 
períodos de maior utilização da instalação e sugere a articulação entre a instituição e a DDJ.--------------------------------- 

-----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 Académica da Universidade do Algarve (adiante mencionada por 
AAUAlg) congratula a DDJ pela elaboração do Plano Estratégico, mencionou o facto de possuírem o maior número de 
consumidores desportivos, solicita a correcção no Plano Estratégico referente à denominação de AAUAlg para UAlg, 
listou os apoios financeiros e em equipamentos cedidos pela Autarquia como insuficientes. Abordou ainda o facto de 
ter sido extinta a parceria com a CMf na realização da “Mostra do Desporto” como factor prejudicial à mesma, 
manifestando a sua disponibilidade para retomar a parceria anteriormente estabelecida. Terminou com a manifestação 
da disponibilidade da sua associação na criação de sinergias com os clubes desportivos do concelho.----------------------- 

----O Conselheiro em representação da Casa do Benfica de Faro mencionou a importância do desporto federado para o 
desenvolvimento do desporto no concelho, justificando-se pelos bons resultados alcançados até à data e espera que o 
Plano Estratégico seja cumprido em prol do desenvolvimento desportivo do Concelho. Abordou o crescimento da 
modalidade de atletismo no Concelho e que a Casa do Benfica de Faro tem vindo a prescindir de alguns serviços 
desportivos por falta de apoio financeiro e logístico.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação do Ginásio Clube Naval iniciou a sua intervenção com a comparação entre a 
Académica de Coimbra e AAUAlg, afirmando que a última não faz um trabalho exemplar no campo da promoção da 
actividade física e cultural na Cidade e que deveria possuir uma ou duas modalidades fortes no desporto federado e 
que o seu clube está disposto em colaborar com a AAUAlg na promoção desportiva. Quanto ao Plano Estratégico, 
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felicita a elaboração do mesmo e espera que seja concretizado na prática antes que o associativismo desapareça por 
falta de verbas e condições condignas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Conselheiro em representação do Núcleo Sportinguista de Faro solicitou esclarecimentos quanto há existência de 
comissões para acompanhamento do Plano Estratégico e se o sector pré-escolar será alvo de intervenção.---------------- 

-----O técnico superior Jorge Candeias responde que existem acções concretas em funcionamento e futuras acções 
planeadas para intervenção no sector pré-escolar e reforça que são necessários mais contributos de outras instituições 
para o Planeamento Estratégico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Chefe de Divisão da DDJ complementa a intervenção do técnico com os dados existentes ao nível do ensino pré-
escolar e identifica algumas lacunas onde podem intervir outros parceiros estratégicos. Quanto às comissões, afirma 
que as mesmas estão previstas no regulamento do Conselho e deverão ser criadas.-------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação do Núcleo Sportinguista de Faro reforçou a preocupação com os escalões etários 
mais novos, nomeadamente a sua iniciação ao desporto, tendo em conta a quantidade de ofertas existentes que 
contribuem para o sedentarismo. Afirma que o parque escolar do 1º ciclo está obsoleto e que a expressão física deve 
fazer parte do programa curricular e não extra-curricular. Concluiu a sua intervenção com a necessidade da existência 
de uma opinião técnica desportiva na concepção dos planos urbanísticos e do parque escolar. ---------------- 

-----O Conselheiro em representação do Clube de Surf de Faro mencionou que a Universidade deveria lutar por uma 
melhoria e alargamento das infra-estruturas desportivas para garantir a sua oferta desportiva, devendo ainda melhorar 
o processo de divulgação da oferta desportiva existente no concelho pelos seus alunos. Quanto ao Plano Estratégico, 
felicita a DDJ, mas critica a enorme quantidade de informação constante no documento que, em sua opinião, torna a 
leitura do mesmo difícil. Refere ainda a inexistência de poucos dados relativos à prática desportiva das crianças entre 
os 4 e 12 anos e que existem uma série de praticantes informais não contabilizados por não pertencerem a clubes. 
Estes, por sua vez não têm instalações que os identifiquem e apelem à filiação dos praticantes informais. Concluiu a 
intervenção mencionando a necessidade do apoio financeiro e logístico aos clubes com vista ao aumento do número de 
praticantes e à implementação do Plano Estratégico.------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação da Junta de Freguesia da Sé elogia o Plano Estratégico, que a Junta da Sé 
representa 49% da população e está disponível para colaborar na execução do Plano.--------------------------------------- 

-----A Conselheira em representação da Universidade do Algarve menciona a contribuição da UAlg para a reflexão do 
Plano estratégico e abordou o facto de possuirmos um índice de participação desportiva regular bastante reduzido, o 
que é preocupante, bem como os motivos para a não realização da prática desportiva, que decorrem da inexistência de 
hábitos desportivos estruturados no quotidiano das crianças. Referiu também que existe ainda muito trabalho por 
realizar pelo tecido associativo, nomeadamente no campo da formação dos agentes locais, no campo da divulgação e 
captação dos não praticantes e dos cerca de 40.000 associados existentes, contribuindo significativamente para o 
aumento do número de praticantes federados e informais e que deveria existir um gabinete de apoio ao associativismo 
desportivo. Concluiu a sua intervenção, afirmando que deverá existir uma metodologia sectorial para desenvolver o 
Plano Estratégico, com actores definidos nos planos de acção. ------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação da Altimetria Associação Desportiva refere que tem procurado parceiros 
estratégicos com o objectivo de reduzir os custos das acções promovidas pela associação que representa. Considera 
que, para aumentar o número de praticantes é necessário criar mecanismos em que os interessados possam receber 
mais-valias por serem associados nos clubes. Concluiu mencionando que existem vários percursos, que podem ser 
melhorados, nomeadamente a actual Eco-via.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselheiro em representação da Associação Académica da Universidade do Algarve respondeu ao responsável 
pelo Ginásio Clube Naval, convidando-o para ir à AAUAlg conhecer as actividades promovidas pela instituição.------------ 

-----A Conselheira em representação da Escola EB 2, 3 D. Afonso III falou sobre as actividades que decorrem na sua 
escola e o trabalho desenvolvido no Programa Escola Activa. Demonstrou preocupação com as futuras instalações 
desportivas da Escola, uma vez que, vai ser alvo de alterações nas suas infra-estruturas e poderão deixar de existir 
alguns espaços desportivos que, refere, serem bastante utilizados e constituem-se como uma mais-valia para a 
promoção da prática desportiva. Concluiu que o desporto escolar é também uma vertente apoio social aos 
desfavorecidos que têm ali a oportunidade de praticar desporto.------------------------------------------------------------------- 

-----A Conselheira em representação do Karaté Clube de Faro refere que a maior dificuldade dos clubes são a escassez 
de instalações desportivas, condicionando a possibilidade destes receberem mais atletas. Concluiu reforçando a ideia 
mencionada pela representante da UAlg relativamente à preocupação do baixo indicie de prática desportiva ------------- 

-----O Conselheiro em representação do Ginásio Clube Naval reforça a falta de dinamismo da AAUAlg na promoção de 
práticas desportivas e culturais e mostra-se novamente disponível para colaborar com os mesmos. Refere ainda, que 
os clubes têm muitos sócios, mas que estes apenas têm interesses sociais e não desportivos. Quanto às motivações 
que levam à negação de hábitos de vida salutares e desportivos, atribui aos recentes hábitos que as famílias possuem 
que em nada se coadunam com a disponibilidade necessária para que as crianças criem o gosto pela prática. ------------ 

-----O Conselheiro em representação do Grupo Desportivo da Torre de Natal afirma que o clube pretende colaborar 
com a divulgação da prática desportiva do Concelho e faz uma pequena descrição das actividades culturais e 
desportivas dinamizadas pelos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----O Conselheiro em representação da Direcção Regional de Educação mencionou que o desporto escolar em faro é o 
mais representativo da região e agradece o apoio da CMF na cedência de espaços para a realização das actividades. 
Concluiu afirmando que, existem poucos espaços em Faro, para a prática desportiva informal e que deveria ser 
equacionada a abertura do parque escolar à população. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente, na sequência da intervenção anterior, menciona que é apologista da abertura do parque escolar à 
população farense, mas conclui que, já houve uma tentativa de o fazer, em que a CMF pagava 1.000,00€ (mil euros) 
por cada escola que abria as suas portas à população fora dos horários escolares e neste momento, face à conjuntura 
actual, é uma situação incomportável.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Chefe de Divisão da DDJ agradeceu os elogios ao Plano Estratégico e lembra que o mesmo já se encontra em 
execução e aguarda contributos para o mesmo. Afirma também que, estamos num novo paradigma financeiro e as 
sinergias entre clubes, sector público e privado constituem-se como uma mais-valia para o desenvolvimento desportivo 
sustentável do Concelho de Faro e que a DDJ através de uma equipa técnica irá construir planos de estratégicos de 
serviços dos clubes. Concluiu a intervenção mencionando que, do CMAFDF sairão pedidos de esclarecimentos e 
pareceres técnicos a organismos públicos, consoante os assuntos levantados pelos conselheiros.---------------------------- 

-----O Presidente, concluindo a sessão, agradece a presença e colaboração de todos os intervenientes, reforça que o 
Plano Estratégico não será aprovado, uma vez que se encontra em construção e espera mais contributos nos próximos 
três meses. Concluiu com a apresentação do projecto de parque de lazer, que está a ser criado junto à Urbanização 
Horta da Figuras e a possibilidade de colocação de publicidade nas instalações desportivas que reverta financeiramente 
para apoio ao associativismo desportivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 
 
 

   
O Secretário 

 
 

(Paulo Santos)    (Vítor Filipe) 
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