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Os critérios específicos de apoio estão previstos no Regulamento Municipal de Apoio às Entidades Desportivas 

(Regulamento n.º 635/2010), seguindo as diretivas do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. 

As entidades desportivas para beneficiarem dos apoios do Município, na área do desporto, têm de estar legalmente 

constituídas e devidamente recenseadas no Registo Municipal de Entidades Desportivas. 

A atribuição de apoios financeiros está sempre condicionada à disponibilidade orçamental do Município e os limites 

máximos de comparticipação incluem todas as fontes de financiamento e apoio públicas. 

A cedência de meios técnicos e logísticos está sempre condicionada à disponibilidade operacional da CMC. 

A CMC não assume qualquer responsabilidade, nem comparticipará projetos desportivos de novas entidades 

desportivas, que surjam da cisão de entidades e dinâmicas já existentes. 

 

PROGRAMA I - APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA REGULAR 

FINALIDADE CRITÉRIOS DE APOIO APOIO MUNICIPAL 

TRANSPORTE A 

COMPETIÇÕES 

DESPORTIVAS 

Consultar ANEXO I – Condições de apoio de transporte e normas a 

cumprir.  

APOIO LOGÍSTICO 

Formulário de pedido de 

transporte 

INSCRIÇÃO DE 

ATLETAS NAS 

ASSOCIAÇÕES E 

FEDERAÇÕES 

DESPORTIVAS 

 

 

Consultar ANEXO II – Número máximo de atletas a apoiar pela 

CMC. 

Os atletas têm de cumprir simultaneamente os seguintes 

requisitos: 

 Residência no concelho de Cascais 

 Participar ativamente nos quadros competitivos distritais e/ou 

nacionais das Associações e/ou Federações Desportivas 

 Atletas masculinos, a partir dos 6 anos aos 18 anos (inclusive) 

inscritos em quadros competitivos oficiais e com competição 

regular.  

 Atletas masculinos que se mantêm no clube e que na presente 

época desportiva, têm mais de 18 anos, mas ascenderam ao 

primeiro ano de escalão, acima do escalão Júnior (Ex: Sénior; 

sub 21; sub 23) 

 Atletas femininas, a partir dos 6 anos de idade (inclusive), 

sem limite de idade inscritas em quadros competitivos oficiais 

e com competição regular 

 Atletas com deficiência, a partir dos 6 anos de idade 

(inclusive), sem limite de idade, inscritos em quadros 

competitivos oficiais e com competição regular 

APOIO FINANCEIRO 

 

Taxa de inscrição 

individual (sem 

penalização), cartão de 

inscrição e seguro 

desportivo de atletas 

considerando as 

coberturas mínimas 

AQUISIÇÃO E 

REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS  

Carece de análise da candidatura 

APOIO FINANCEIRO 

Até 80% do menor 

valor orçamentado  

(c/ iva) 

ALUGUER DE 

INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS 

Destinado a Entidades sem instalações próprias ou com 

instalações sobre ocupadas 

Tem um custo de utilização para a entidade no valor mínimo de 

33% do custo do aluguer 

APOIO FINANCEIRO 

Acordos com Privados, 

suporta até 66% do 

custo de utilização 

UTILIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS 

ESCOLARES 

Destinado a Entidades sem instalações próprias ou com 

instalações sobre ocupadas 

Sujeito a validação prévia e à existência de recursos humanos 

para assegurar o acompanhamento 

Tem um custo de utilização para a entidade no valor de 

€5,50/hora ou o suporte do custo do funcionário 

CEDÊNCIA DE 

INSTALAÇÕES 

Formulário de pedido de 

apoio 

http://www.cm-cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/rmaed_publicacao_dr_2aserie_no143_26_de_julho_2010.pdf
http://www.cm-cascais.pt/registo-municipal-0
http://www.cm-cascais.pt/formulario/apoio-atividade-desportiva-pedido-de-transporte
http://www.cm-cascais.pt/formulario/apoio-atividade-desportiva-pedido-de-transporte
http://www.cm-cascais.pt/formulario/formulario-pedido-de-apoio-para-utilizacao-de-instalacoes-desportivas-escolares-para
http://www.cm-cascais.pt/formulario/formulario-pedido-de-apoio-para-utilizacao-de-instalacoes-desportivas-escolares-para
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PROGRAMA II - APOIO À PARTICIPAÇÃO/ ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA 

FINALIDADE CRITÉRIOS DE APOIO APOIO MUNICIPAL 

PROGRAMA IIA 

APOIO À PARTICIPAÇÃO EM 

COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 

Pertinência da participação na competição e 

número de atletas envolvidos. 

Prazo de candidatura: com 90 dias de 

antecedência à data de início da competição 

APOIO FINANCEIRO 

PROGRAMA IIB 

APOIO À ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS DESPORTIVOS 

Pertinência da organização do evento em 

Cascais e número de participantes 

expectáveis. 

Prazo de candidatura: com 60 dias de 

antecedência à data de início do evento 

desportivo informal; ou 90 dias de 

antecedência à data de início da competição 

oficial. 

APOIO FINANCEIRO 

APOIO LOGÍSTICO 

 

PROGRAMA III - APOIO À BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS SOCIAS E DESPORTIVAS 

FINALIDADE CRITÉRIOS DE APOIO APOIO MUNICIPAL 

BENEFICIAÇÃO DE SEDE SOCIAL E 

INSTALAÇÕES DE APOIO Á PRATICA 

DESPORTIVA 

Carece de análise da candidatura  

 

APOIO FINANCEIRO 

 

Até 80% do menor valor 

orçamentado (c/ iva)  

 

(a candidatura terá que ser 

acompanhada de um mínimo  

de três orçamentos). 

 

BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

CAMPOS DE JOGOS 

 (FUTEBOL, RUGBY, ETC) 

BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PAVILHÕES E INFRAESTRUTURAS 

DESPORTIVAS 

 
 

 

Aceda aos formulários de candidatura aos vários Programas de Apoio, no portal da CMC: 

www.cm-cascais.pt/programas-de-desenvolvimento-desportivo 

 

 
 
 

 

http://www.cm-cascais.pt/programas-de-desenvolvimento-desportivo
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ANEXO I - CONDIÇÕES DE APOIO DE TRANSPORTE E NORMAS A CUMPRIR 

 
 

1. Enviar o pedido com uma antecedência mínima de 15 dias úteis, antes da data de deslocação.  

2. Será considerado como referência para cedência de apoio de transporte uma distância mínima de 50 

Km, calculada a partir da sede da entidade requerente. 

3. A viatura inicia o percurso recolhendo a delegação de atletas no local de partida, dirigindo-se para o 

local da competição, apenas realizando as paragens intermédias necessárias em função do trajeto e 

duração da deslocação. 

4. No regresso da competição, a viatura retorna ao local de partida, apenas realizando paragens 

intermédias para descanso do motorista em função do trajeto e duração da deslocação. 

5. Quando o transporte for realizado por apenas um motorista, é obrigatório por lei cumprir os seguintes 

tempos de condução, pausas e períodos de descanso (cfr. Regulamento CE n.º 561/2006 de 15 de 

Março): 

a. Tempo máximo de condução – 9 horas diárias (Ex. 04h30 de condução + 01h00 de pausa + 

04h30 de condução); 

b. Limite máximo de trabalho diário – 13 horas diárias (Ex. 09h00 de condução + 04h00 de 

descanso); 

c. Para serviços superiores a 13 horas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 9 horas em que a 

viatura fica imobilizada (Ex. 4h30 de condução + 09h00 de pausa + 04h30 de condução). 

6. A entidade terá que suportar em todas as deslocações, as despesas de alimentação do(s) 

motorista(s). 

7. A entidade terá que suportar nas deslocações que o exijam, as despesas de alojamento do(s) 

motorista(s), assegurando alojamento isolado dos jogadores que permita um efetivo descanso. 

8. A entidade pode anular o seu pedido, até às 13h00 de quarta-feira da semana do transporte. 

9. O responsável pelo pedido, deverá anotar na folha de serviço do(s) motoristas(s) as horas de 

términos do mesmo. 

10. O incumprimento destas regras, poderá inviabilizar a cedência de futuros apoios. 

11. A entidade deverá confirmar o transporte junto da Divisão de Desporto. 

Formulário de pedido de transporte 

 

 

 

 

 

http://www.cm-cascais.pt/formulario/apoio-atividade-desportiva-pedido-de-transporte
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ANEXO II - NÚMERO DE ATLETAS A APOIAR PELA CMC 

(inscrição de atletas nas Associações e Federações Desportivas) 

 

A CMC tem acordos estabelecidos com as seguintes Associações e Federações Desportivas: Associação de 

Basquetebol de Lisboa, Associação de Ciclismo de Lisboa, Associação de Futebol de Lisboa, Associação de 

Patinagem de Lisboa, Associação de Voleibol de Lisboa e Federação Portuguesa de Rugby, Associação de 

Ginástica de Lisboa. Estes acordos permitem que as entidades beneficiárias inscrevam os seus atletas 

(que cumpram os requisitos) ficando isentas do pagamento da taxa de inscrição individual, cartão de 

inscrição e seguro desportivo, ou sendo ressarcidas do montante despendido com essas inscrições, sendo 

estas despesas suportadas pela CMC junto das Associações e Federações. 

 

MODALIDADES COLETIVAS 
 

Modalidades Nº máx. atletas 
(por escalão e género) 

Se existir equipa “B” 
(no mesmo escalão) 

Total a apoiar  
(equipa A + B) 

Andebol 14 7 21 

Basquetebol 10 5 15 

Futebol 11 22 11 33 

Futebol 9 18 9 27 

Futebol 7 14 7 21 

Futsal 10 5 15 

Hóquei em Patins 10 5 15 

Pólo Aquático 14 7 21 

Rugby 15 30 15 45 

Rugby 7 14 7 21 

Voleibol 12 6 18 

Neste quadro estão representadas algumas modalidades coletivas praticadas no concelho de Cascais.  

O cálculo foi feito com base no nº de atletas em jogo (por escalão e género), multiplicado por 2.  

No caso de existir “Equipa B” no mesmo escalão, será considerada mais uma equipa. 

 

MODALIDADES INDIVIDUAIS 

Modalidades Nº máx. atletas 
(por escalão e género) 

Atletismo; Ciclismo; Ginástica Acrobática; Ginástica Rítmica; 

Trampolins; Natação; Patinagem Artística; Patinagem de 

Velocidade; Judo; Esgrima; Badmington 

20 

 

Neste quadro estão representadas algumas modalidades individuais praticadas no concelho de Cascais.  

Aplicar-se-á o mesmo princípio para qualquer modalidade individual: 20 atletas por escalão e género. 

 

Caso uma Associação ou Federação de modalidade reduza os custos associados ao valor de 

inscrição e/ou seguro desportivo de atletas, que permita uma redução dessa despesa 

comparativamente à época anterior, esse saldo será reafectado à mesma equipa/escalão 

permitindo a inscrição de um número superior de atletas. 

Caso uma Associação ou Federação de modalidade aumente os custos associados ao valor de 

inscrição e/ou seguro desportivo de atletas, que implique um aumento da despesa face à época 

desportiva anterior, esse acréscimo não será suportado pela Câmara Municipal de Cascais. 

Estes princípios visam manter a 100% os apoios atribuídos pela Câmara Municipal de Cascais, 

mas esta não pode estar sujeita a aumentos de custos anuais e consecutivos por parte das 

Associações e Federações de Modalidade. 


