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Diagnóstico
É aprovado o Plano de Contingência Interno COVID-19 por despacho (44/2020) a

11 de março de 2020. Este plano estabeleceu um conjunto de medidas de modo

a reduzir o impacto deste problema no funcionamento dos serviços.

As instalações desportivas são encerradas ao público a partir do dia 11 de março,

por decisão camarária respeitando as recomendações da DGS. Para alem das

instalações desportivas os polidesportivos e máquinas de exercício exterior

foram “seladas” com informações de proibição de acesso ou utilização.

A Divisão de Desporto na sua estrutura interna tem 55 trabalhadores, e face a

este problema gravíssimo o Município decidiu regularizar o funcionamento dos

serviços, mas garantindo a segurança e saúde dos seus trabalhadores. Assim

foram definidas algumas estratégias em relação aos trabalhadores considerando

os grupos de risco, teletrabalho e os que ficariam a garantir os serviços mínimos

nas diferentes instalações com distintas funções:

a) Grupo de Risco – 15 trabalhadores foram considerados neste grupo, apesar de

2 assistentes técnicas (administrativas) estarem neste grupo tem funções em

teletrabalho;

b) Teletrabalho – 13 trabalhadores encontram-se neste regime com reuniões

diárias de trabalho em videoconferência;

c) Trabalhadores em Serviço/Atendimento – 24 trabalhadores garantem a

segurança das instalações;

d) Baixa Médica – 3 trabalhadores que estão de baixa médica de longa duração.



Objetivos do Plano

 Garantir o regresso ao normal funcionamento dos serviços garantindo a

máxima segurança e saúde dos seus 53 trabalhadores;

 Reabrir as instalações desportivas de forma faseada e de acordo com as

recomendações da DGS;

 Melhorar as condições de prática desportiva, requalificando o edificado e

espaços exteriores, efetuando investimentos estratégicos de longo prazo;

 Promover e apoiar os projetos de dinamização de atividades desportivas já

existentes;

 Reforçar a importância do desporto no concelho;

 Reforçar estratégias de aproximação ao Movimento Associativo;

 Agendar os eventos desportivos de grande impacto no Município;

 Melhorar a comunicação para promoção e valorização das atividades da

divisão de desporto.



Eixos de Ação

Eixo de Ação I – Associativismo
Todas as atividades desportivas presenciais dos clubes estão suspensas.
Desconhecimento do momento de regresso à normalidade e se esse regresso será
faseado com grande incerteza no inicio da época desportiva nas diferentes
modalidades.

Eixo de Ação II – Projetos
Os projetos e eventos desportivos neste momento estão suspensos em função do
estado de emergência, devendo posteriormente ser calendarizados ou ajustados de
acordo com novas diretrizes dos organismos estatais e respetivas federações de
modalidade.

Eixo de Ação III – Manutenção
Foram mantidas obras de manutenção das instalações desportivas que já estavam
programadas com os serviços do DOM estando a decorrer com normalidade.

Eixo de Ação IV – Investimentos
A obra de construção do Centro Municipal de Natação de Águas Abertas no edifício 3
do Parque Urbano de Albarquel tem decorrido com total normalidade.
A primeira fase de carpintaria está concluída. Estão neste momento na fase de
tratamento de todas as madeiras aplicadas na construção do mezanino.

Eixo de Ação V – Eventos Desportivos
Todos os eventos desportivos foram anulados no período de março até ao final de
maio, no entanto alguns eventos agendados para junho e julho também foram
suspensos, por indicação das respetivas federações de modalidade.

O plano de atividades da divisão sofrerá alterações significativas com o
reagendamento dos eventos programados e outros que não serão
exequíveis de realizar face à incerteza deste problema e dos quadros
competitivos das federações/associações de modalidade.



Plano de Ação

Eixo de Ação I – Associativismo

. Consultar o plano de atividades da DIDES para verificar com os clubes se os eventos

com data marcada para março, abril e maio se vão reagendar para outra data.

. Confirmar com os clubes se se vão realizar os eventos que constam do Plano de

Atividades da DIDES em junho, julho e agosto.

. Enviar ao movimento associativo o oficio sobre o Plano de Desenvolvimento

Desportivo – Matriz, respeitante ao ano desportivo 2019-2020.

Eixo de Ação II – Projetos 

“De Pequenino”

Ano letivo 2019/2020:

Produção de conteúdos e sugestões de atividades em formato digital para apoio às

educadoras dos jardins de infância caso esteja a ser mantido o contacto com os alunos,

conteúdos esses a serem enviados durante o 3º período escolar até ao final do presente

ano letivo;

Ano letivo 2020/2021:

Caso seja retomada a normalidade quanto ao ensino presencial e atividades em contexto

escolar, a equipa técnica retomará a programação de aulas habitual;

Na eventualidade de não ser reposto o ensino presencial para estes anos de escolaridade,

ou de ser reposto com limitações às atividades desportivas em contexto de aula, aplicar-se-

á a alternativa utilizada no final do presente ano letivo com recurso aos meios digitais.



Plano 

de

Ação

Eixo de Ação II – Projetos

“Desporto nas Escolas de 1º Ciclo”

Ano letivo 2019/2020:

Produção de conteúdos e sugestões de atividades em formato digital para apoio às professoras do

ensino básico, de fácil execução pelos alunos com a supervisão dos encarregados de educação, a

realizar em ambiente de casa ou em breves momentos no exterior caso seja possível, conteúdos

esses a serem enviados durante o 3º período escolar até ao final do presente ano letivo;

Ano letivo 2020/2021:

Caso seja retomada a normalidade quanto ao ensino presencial e atividades em contexto escolar, a

equipa técnica deverá ser retomada a programação de atividades habitual; esta situação pressupõe

também uma normalidade relativamente aos transportes de crianças em grupo e ao funcionamento

de instalações desportivas dos parceiros da CMS que colaboram no projeto;

Na eventualidade de não ser reposto o ensino presencial para estes anos de escolaridade, ou de ser

reposto com limitações às atividades desportivas em contexto de aula ou em ambiente exterior à

escola, aplicar-se-á a alternativa utilizada no final do presente ano letivo com recurso aos meios

digitais.



Eixo de Ação II – Projetos

“Jogos do Sado”

Propõe-se uma estratégia baseada numa
definição de critérios para escolha de
atividades que permita, logo que
temporalmente seja possível definir o
momento e o modelo de organização,
avançar para o lançamento da 17ª edição.
Sugerem-se, assim, os seguintes critérios na
seriação de atividades a incluir na edição
especial 2020, a aplicar às atividades do
programa provisório:

Plano de Ação

Atividades de 
responsabilidade organizativa 
exclusiva da CMS, ou em 
parceria com o movimento 
associativo local

Justificação 1: no “pós-
pandemia”, fará mais sentido 
apoiar e contribuir para a 
retoma de dinâmicas do 
associativismo local, que já 
estava no Concelho antes da 
crise e por cá continuará 
depois, do que fazê-lo em 
relação a parceiros externos;

Justificação 2: certamente que 
a CMS/DIDES se encarregarão 
de promover o retorno dos 
grandes stakeholders externos 
e organização dos grandes 
eventos que projetam 
externamente a cidade;

Atividades com realização 
em edições anteriores

Justificação: 
o impacto, sobre as 
expectativas de parceiros e 
participantes, da não 
realização de uma atividade, 
é menor naquelas que 
nunca tiveram lugar nem 
foram sequer divulgadas, do 
que nas que têm já algum 
historial;



Atividades de cariz 
popular/não federado

Justificação 1: após um difícil 
período de confinamento, o 
papel da autarquia deve ser, 
principalmente, o de 
promover e incentivar a 
retoma da participação 
popular, de massas, informal 
e familiar, em eventos de 
natureza social e, neste caso 
particular, socio-desportivo;

Justificação 2: o desporto 
federado compete, 
essencialmente, às 
federações e associações de 
modalidade. 

Atividades de Desportos 
de Natureza

Justificação: 
parte intrínseca do ADN 
dos Jogos do Sado;

Nota - Estes critérios podem ser ajustados por necessidade de aplicação de eventuais

recomendações superiores das autoridades de saúde.

Propõe-se, a finalizar, na seriação e seleção de

atividades a integrarem a edição especial 2020 dos Jogos

do Sado, uma metodologia sistematizada nos seguintes

passos sequenciais:

a. Aplicação dos critérios definidos, a cada uma das

atividades contantes no programa provisório pré-

pandemia;

b. Seriação, por ordem de prioridade, das atividades

referidas em 1;

c. Uma vez seriadas as atividades, das mais às

menos prioritárias, seleção das mesmas em

função de variáveis como o tempo disponível e

outras superiormente definidas, procurando-se

observar-se, sempre que possível, os seguintes

princípios de equilíbrio:

i. Abranger o máximo possível de parceiros

locais;

ii.Equilibrar o mais possível, em termos relativos

face ao programa original, as atividades

selecionadas quanto ao meio onde ocorrem.



Evento Parceiros Modalidade Observações

Arrábida Swim Challenge CMS / AONDA Natação

Implica forte divulgação e promoção; não se justifica 

fazer com pouco tempo de diferença com Travessia do 

Sado a Nado; integra o Circuito de Águas Abertas

12º Trail Arrábida K30
Associação de Atletismo Lebres do 

Sado / CMS
Trail Já divulgado pelo parceiro e com atletas inscritos

Regata de Banheiras e Insólitos
CMS / União de Freguesias de 

Setúbal / Academia de Rugby Clube 

de Setúbal

Atividades Náuticas
Caso se realize a Semana do Mar, poderá ser integrada 

no programa de eventos

Alpertuche Nautic Tour
CMS / Clube de Canoagem de 

Setúbal / ZARPA
Diversos

Caso se realize a Semana do Mar, poderá ser integrada 

no programa de eventos

3º Arrábida Challenge
Associação de Atletismo Lebres do 

Sado / CMS
Prova de Obstáculos

Já divulgada pelo parceiro e CMS, cerca de 300 

participantes inscritos.

Volta à Anicha CMS / Clube Naval Setubalense Remo Prova de baixa exigência de recursos para a CMS

Passeios Pedestres Escolares CMS Pedestrianismo

Dependendo da organização letiva das escolas pode 

ser realizada em Junho ou a partir de outubro (ano 

letivo 2020/2021)

Regata de Vela de Cruzeiro CMS / Clube de Vela do Sado Vela
Prova de baixa exigência de recursos para a CMS 

(integrava o programa da Feira Náutica)

Camp. Nac. Pescola e Parapesca CMS / FPPDAM / APPACDM Setúbal Pesca
Prova de baixa exigência de recursos para a CMS 

(integrava o programa da Feira Náutica) 

Torneio de Voleibol de Praia CMS / Clube de Voleibol Voleibol

Raid Bicasco CMS / Clube de Vela do Sado Vela

Travessia do Sado a Nado CMS / AONDA Natação

Não se justifica fazer com pouco tempo de diferença 

com Arrábida Swim Challenge; integra o Circuito de 

Águas Abertas

Setúbal Bike Tour 2020
CMS / Núcleo de BTT de Vila Fresca 

de Azeitão
Cicloturismo

Requer forte promoção; está condicionada pelo bom 

tempo.

Marcha dos 3 Castelos
Associação de Atletismo Lebres do 

Sado / CMS
Pedestrianismo

Requer divulgação atempada; 3ª prova do mesmo 

parceiro

Camp. Pesca em Kayak
CMS / FPPDAM / Clube de Pesca em 

Kayak
Pesca (integrava o programa da Feira Náutica)
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Evento Parceiros Modalidade Observações

Promoção Escolar -

Atividades Náuticas e 

Escalada

CMS Diversos
Dificuldade de integração no 

calendário escolar

Campeonato Nacional de 

Canoagem de Mar

CMS / Clube de 

Canoagem de Setúbal
Canoagem

Cancelada pela Fed. Port. 

Canoagem; em análise a 

eventualidade de outra prova em 

substituição da inicialmente prevista

Descida do Rio Sado

CMS / Clube de 

Canoagem de Setúbal / 

ZARPA

Atividades Náuticas

Cancelada considerando o tipo de 

prova e exigências logísticas; é 

necessária uma maré de 

caraterísticas muito especificas

5 Milhas, 5 Freguesias -

União de Freguesias

CMS / JF da União de 

Freguesias de Setúbal
Atletismo

Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

5 Milhas, 5 Freguesias -

Gâmbia, Pontes e Alto da 

Guerra

CMS / JF de Gâmbia, 

Pontes e Alto da 

Guerra

Atletismo
Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

5 Milhas, 5 Freguesias -

Sado
CMS / JF do Sado Atletismo

Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

5 Milhas, 5 Freguesias -

Azeitão
CMS / JF de Azeitão Atletismo

Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

5 Milhas, 5 Freguesias - S. 

Sebastião

CMS / JF de S. 

Sebastião
Atletismo

Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

S. Luis Up Hill

Associação de 

Atletismo Lebres do 

Sado / CMS

Atletismo
Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

Arrábida Cycle Sprint / 

Arrábida Everesting

CMS / Bikezone / Ass. 

de Ciclismo do Distrito 

de Setúbal

Ciclismo
Evento nunca realizado em edições 

anteriores dos JDS

Open Challenge - Fina 

Water Mass Swimming 

World Series

CMS / FPN Natação
Cancelada pela FINA; dependente 

da realização do evento principal

Eventos a Transitar para a Edição dos Jogos do Sado de 2021



Eixo de Ação II – Projetos 

“Desportivamente em (Re)Forma”

Atividades pontuais 2019/2020

Todas as atividades pontuais planeadas até ao final do ano letivo

encontram-se suspensas até indicações da DGS que permitam a sua

realização.

Atividade regular 2019/2020

Serão divulgados em canal dedicado aos utentes do Desportivamente

em R(e)Forma, alojado na página de Facebook “Setúbal Inspira

Desporto” conteúdos e sugestões de exercícios para realizarem em

casa, em formato vídeo, produzido pelos técnicos envolvidos no

projeto municipal. Este formato deverá manter-se igualmente até ao

final do presente ano letivo até novas indicações da DGS que

permitam a reposição das aulas presenciais.



Inscrições 2020/2021:

Uma vez que ainda não existe uma definição sobre a qual se possa trabalhar

no que concerne a prazos e datas, para que a resposta relativamente à

abertura de inscrições para a época 2020/2021 possa ser planeada

atempadamente, em função da evolução que se verifique, serão aqui

previstos três cenários de diferentes contextos temporais.

Serão alteradas algumas regras de constituição das turmas, prevendo-se

uma percentagem maior de vagas para utentes já inscritos no projeto, uma

segunda quota menor para novos inscritos no projeto e uma terceira quota

residual de vagas para munícipes utentes das unidades de saúde do

concelho referenciados para a prática de atividade física. Para

fundamentação e estabelecimento destas regras e outras já existentes no

projeto, será elaborado um regulamento de apoio.



maio/junho de 2020 (retoma de atividade durante o 3º
período letivo):
Processo habitual de inscrição em que os utentes
entregam aos respetivos professores a ficha com a sua pré-
inscrição durante os meses de maio e junho. Seguir-se-á
um período de pagamento de seguro, caso exista, e um
período para novas inscrições.

junho/julho de 2020 (impossibilidade de retomar
atividades de grupo, mas com reposição da normalidade
da circulação de pessoas)
Processo de inscrições em local a definir, com presença
permanente de um ou mais técnicos da Divisão de
Desporto, dividido em duas fases, uma para utentes já
inscritos no projeto e uma segunda para novas inscrições.

setembro/outubro (reposição da normalidade quanto a 
atividades de grupo e circulação de pessoas apenas após o 
período de verão)
Processo de inscrições em local a definir, com presença 
permanente de um ou mais técnicos da Divisão de 
Desporto, dividido em duas fases, uma para utentes já 
inscritos no projeto e uma segunda para novas inscrições.

Atividades pontuais e regulares 2020/2021
Todas as atividades pontuais planeadas para o próximo ano
letivo retomarão o normal planeamento a par das
atividades regulares, por sua vez condicionadas de acordo
com as diretivas da DGS para atividades desta natureza.
Caso não seja possível o início das aulas em setembro ou
outubro, recorrer-se-á novamente aos meios digitais para
divulgação de conteúdos até que tal seja possível.



Eixo de Ação III – Manutenção

Valorizar a rede de instalações desportivas apresentando uma proposta de
NORMAS DE FUNCIONAMENTO tendo em consideração as indicações da DGS.
Proposta de monitorização, controlo e acompanhamento por parte dos técnicos
da divisão, do estado dos equipamentos para exercícios físicos exteriores
e dos pequenos campos de jogos.
Levantamento da manutenção preventiva e corretiva necessária nos espaços com
equipamentos com exercício físico ao ar livre e nos pequenos campos de jogos.



Medidas/Ações

“Setúbal Treina 
em Casa”

A rubrica STC foi a 
primeira ação a 

ser pensada para 
fazer chegar a 

toda a população, 
a mensagem da 
importância da 

prática de 
atividade física 

neste período de 
isolamento social. 

Parceiros

Good Vibes Primal
Studios

Crossfit Cais 



Medidas/Ações

“Vidas que 
Inspiram Desporto”

Esta a iniciativa  foi 
lançada na página de 

Facebook Setúbal 
Inspira Desporto, 
com o jornalista 

"residente" Paulo 
Sérgio a entrevistar o 

João de Deus. 

Seguiram-se as 
conversas com 

Joaquim Gomes
Julian Velasquez José 

Semedo
Paulo Frischkecht
Pedro Pichardo
José Couceiro
Mário Nárciso
Tiago Venâncio 

Neuza Silva
João Cabeçadas
Luís Monteiro



Eixo de Ação IV – Investimentos

A reorganização e requalificação das 
instalações desportivas pós período de 
quarentena na adaptação a novas 
realidades, que serão implementadas para 
garantir o seu normal funcionamento das 
infraestruturas de uso publico.
Uma vez que as instalações desportivas 
estão encerradas ao publico teríamos 
vantagem em proceder no imediato a esses 
investimentos, de modo a que no futuro com 
o normal funcionamento das infraestruturas 
não tenhamos que interromper a atividade 
para essas intervenções.

. Substituições de equipamentos técnicos (caldeiras, AQS, AVAC);

. Reformular PLANO DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA com o pessoal interno e/ou a

empresa prestadora deste serviço;

. Preparar a instalação com máquinas desinfetantes (mãos) e outros (pulverizadores) que

se entendam como necessários;

. Preparar Plano de Controlo da Legionela (em tratamento);

. Requalificação dos espaços de atendimento aos utentes, salvaguardando a segurança dos funcionários;

. Substituir tartan de zona de salto em comprimentos – CMAS;

. Preparar caderno de encargos preventivo e de manutenção dos equipamentos das instalações desportivas

(AVA´s, AQS, Caldeiras, Bombas de Circulação, Bombas Doseadoras, outros equipamentos);

. Preparar caderno de encargos para a manutenção dos campos de futebol e polidesportivos (relvados

sintéticos);

. Preparar o caderno de encargos para intervenção nos balneários do Pavilhão Municipal das Manteigadas;

. Proposta de requalificação do espaço exterior da Pista de BMX;

. Definição de Plano de Intervenção Corretiva (empreitada) do Complexo Municipal de Piscinas das Manteigadas;

. Prever a intervenção da cobertura do Pavilhão João dos Santos;

. Propor de elaboração de um Plano de Marketing para a Piscina Municipal de Azeitão tendo em consideração a especificidade desta

instalação;

. Propor de aquisição de novos equipamentos de ginásio ao ar livre;

. Propor o levantamento das condições de acessibilidade e mobilidade das instalações desportivas.



Comunicar ativamente de forma integrada e articulada com os diferentes serviços e parceiros assim que 
levantado o Estado de Emergência.

Quaisquer dos eixos de ação estão a ser preparados de acordo com as prioridades de trabalho atuais e 
visando o enquadramento necessário de cada projeto no futuro próximo

Eixo de Ação IV – Eventos Desportivos

Propõe-se a definição de critérios para seleção dos eventos desportivos que

estavam agendados, logo que temporalmente seja possível definir o

momento e o modelo de organização:

a) Eventos realizados com regularidade em plano de atividades anteriores;

b) Eventos com responsabilidade organizativa exclusiva da CMS, ou em

parceria com o movimento associativo local;

c) Promover o retorno dos grandes parceiros externos;

d) Organizar de eventos de grande impacto no nosso concelho: ex. Setúbal

Triathlon, outros;

e) Estimular a participação do munícipe em atividades informais e

familiares.





dides@mun-setubal.pt

https://www.facebook.com/setubal2016

265 548 234

Parque Urbano de Albarquel

Av. José Mourinho

Divisão de Desporto


