
Normas de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo 

 
 

NI.DDS.001.00 Página 1 de 7 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Âmbito 

1 -  As presentes normas visam definir os critérios a aplicar nos Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo e Patrocínio Desportivo a celebrarem-se entre a Câmara 
Municipal de Loulé e os Clubes, associações e sociedades desportivas; 

2 -  As entidades desportivas que pretendem beneficiar de apoios a atribuir através da celebração 
de contratos-programa de desenvolvimento desportivo devem apresentar programas de 
desenvolvimento desportivo de acordo com os seguintes objectivos: 

a) Os planos regulares de acção das entidades que fomentam e dirigem, no plano 
nacional, regional ou local, a prática das diversas modalidades desportivas; 

b) Os planos de acção específica destinados a promover e divulgar a actividade física e o 
desporto, a organizar competições com interesse social ou desportivo relevante ou a 
apoiar a participação de praticantes portugueses em provas internacionais; 

c) Projectos de construção ou melhoramento de instalações e equipamentos desportivos; 

 

Artigo 2º 

Formas de Apoio 

Os apoios a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé à competição desportiva regional, nacional, 
internacional e para a organização de eventos desportivos podem revestir-se das seguintes formas: 

1 -  Apoios financeiros; 
2 -  Apoios não financeiros; 

 

CAPÍTULO II 

APOIOS FINANCEIROS 

Artigo 3º 

Apoios Financeiros 

A concessão dos apoios financeiros aos Clubes, Associações Sociedades Desportivas, tem como 
finalidade apoiar as actividades regulares a realizar durante o ano civil sendo atribuídos nas seguintes 
áreas: 

1 -  Numero de Praticantes Federados: 
A autarquia apoiará os clubes e associações segundo o nº de praticantes inscritos nas 
respectivas associações ou federações, com prática e competição regular na época em curso. 

a) Atletas federados masculinos, com prática e competição regular – 20 pontosx10 
meses/atleta. 

b) Atletas federadas femininos, com prática e competição regular – 25 pontosx10 
meses/atleta. 

c) Atletas federados com deficiência, com prática e competição regular – 30 pontosx10 
meses/atleta. 

 
Nota:  

i. Entende-se, atleta com prática regular, aquele que treinar no mínimo 2 vezes 

por semana mais competição e durante um período de 8/10 meses por época; 

ii. Este apoio será dado aos atletas residentes no concelho de Loulé, devendo 

para tal o clube apresentar declaração sob compromisso de honra do mesmo 
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e ficar em arquivo com o comprovativo de morada (BI, Boletim Médico, 

Atestado de Residência, etc…) (DDS.005.00) 

 

2 -  Número de Praticantes Não Federados: 
A autarquia apoiará os clubes, colectividades e associações segundo o nº de praticantes e com 
o seguro para a prática de actividade desportiva: 

a) Praticante não federado, com actividade desportiva regular – 7.5 pontosx10 
meses/praticante. 
Nota:  

i. Entende-se, praticante com actividade regular, aquele que participar no 

mínimo 2 vezes por semana e durante um período de 8/10 meses por época; 

ii. Este apoio será somente atribuído a Clubes, Colectividades e Associações que 

não possuam actividades federadas; 

iii. Este apoio será dado aos atletas residentes no concelho de Loulé, devendo 

para tal o clube apresentar declaração sob compromisso de honra do mesmo 

e ficar em arquivo com o comprovativo de morada (BI, Boletim Médico, 

Atestado de Residência, etc…)(DDS.005.00) 

 
 

3 -  Número de Equipas: 
O apoio às equipas será em função do número de equipas por escalão etário: 

a) 200 pontos x 10 meses; 
b) 175 pontos x 10 meses; 
c) 150 pontos x 10 meses; 
d) 125 pontos x 10 meses; 
e) 100 pontos x 10 meses; 
f) 50 pontos x 10 meses; 

Nota: 

i. Os atletas dos Clubes, Associações e Colectividades serão enquadrados de a) 

para f) por escalões etários tendo sempre em atenção que a) corresponde aos 

seniores e as restantes idades aos escalões subsequentes; 

ii. Na alínea f) do ponto 3 só é considerada equipa com o mínimo de 10 

elementos federados; 

iii. Nas modalidades individuais será considerada equipa quando cada escalão 

tiver no mínimo 8 elementos federados. 
 

4 -  Nível de Competição: 
Todos os apoios financeiros serão concedidos com base nas participações regionais sendo 
posteriormente suplementadas da seguinte forma: 

a) 3ª Divisão Nacional – + 50% 
b) 2ª Divisão Nacional – + 75 % 
c) 1ª Divisão Nacional – + 100 % 

Nota:  

i. Este apoio será dado às modalidades que tiverem as três divisões; 

ii. Para as modalidades que tiverem somente duas divisões ou menos, será feita 

uma equivalência a partir da 3ª Divisão; 

iii. Os desportos individuais quando realizarem competições de âmbito Nacional 

serão enquadrados na alínea a) do ponto 3 deste artigo; 

iv. Atletas que sejam campeões nacionais nas modalidades individuais serão 

enquadrados na alínea c) do ponto 4 deste artigo. 

5 -  Enquadramento Técnico: 
Para que os clubes, associações, e colectividades possam promover a competência e 
valorização dos seus técnicos, desde que comprovadamente estejam inscritos nas respectivas 
federações ou associações poderá a autarquia apoiar de acordo com o seguinte critério: 

a) Curso de I Nível – 75 pontos x10 meses; 
b) Licenciado em Educação Física – 100 pontos x10 meses; 
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c) Curso Nível II – 150 pontos x 10 meses; 
d) Curso Nível III – 200 pontos x 10 meses; 
e) Curso Nível IV – 250 pontos x 10 meses. 

 

Nota: 

i. Os valores apresentados não são acumulativos; 

ii. Este apoio só será concedido se o técnico for residente no concelho de Loulé. 

 

6 -  Enquadramento Médico: 
Para que os clubes, associações, e colectividades possam promover a competência e 
valorização dos seus técnicos, desde que comprovadamente estejam inscritos nas respectivas 
federações ou associações poderá a autarquia apoiar de acordo com o seguinte critério: 

a) Médico – 75 pontos x 10 meses; 
b) Enfermeiro – 75 pontos x 10 meses; 
c) Fisioterapeuta – 75 pontos x 10 meses; 

 
7 -  Aquisição de Viaturas: 

Com o objectivo de libertar as viaturas municipais, poderá a Autarquia apoiar até 50 % do custo 
total a aquisição de uma viatura própria por ano, desde que haja disponibilidade financeira em 
orçamento. Ficam os clubes obrigados a mencionar o apoio da autarquia, assim como 
apresentar documentos comprovativos da sua posse e respectiva compra, devendo para isso 
preencher o documento DDS.003. 
 

8 -  Aquisição de Material Didáctico: 
A Autarquia apoiará em 20% a aquisição de material didáctico que tenham implicações directas 
ou indirectas nas condições necessárias para determinado tipo de prática desportiva, até ao 
limite de 500 pontos, desde que haja disponibilidade financeira em orçamento, documento 
DDS.003. 
 

9 -  Participação de Atletas em Provas Internacionais: 
Autarquia poderá apoiar com as despesas, transporte, alojamento, etc… 
Para dar cumprimento do disposto, será necessário preencher os documentos DDS.006 e 
DDS.003: 

a) Elaboração de projecto de candidatura ao financiamento com 30 dias úteis de 
antecedência com: 

i. Evento em que participam. 
ii. Nº de elementos da comitiva. 

iii. Apresentação de orçamento. 
iv. Apresentação de currículo desportivo dos atletas. 

b) 30 dias após o evento deverão apresentar: 
i. Relatório da deslocação 

ii. Comprovativos das despesas. 
 

10 -  Apoio à Iniciativa Desportiva: 
De modo a desenvolver a prática desportiva nas zonas interiores do Concelho de Loulé poderá a 
Câmara apoiar projectos de actividades apresentadas pelos Clubes, Associações e Colectividades 
sediadas, e que visam a difusão entre a população de hábitos desportivos e que vão ao encontro do 
desenvolvimento sustentado do Concelho de Loulé tendo para tal que preencher o documento 
DDS.006 e: 

a) Apresentar projecto da actividade; 
b) Caderno de encargos. 

Nota: 

i. Este apoio será concedido mediante a apresentação de projecto de actividade. 
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11 -  Apoio à Manutenção de Viaturas 
A Autarquia apoia os clubes com viaturas próprias nas despesas de manutenção, seguro e imposto 
de circulação da seguinte forma: 

a) Viaturas com lotação igual ou inferior a 9 lugares – 50 pontos x 10; 
b) Viaturas com lotação superior a 9 e inferior a 22 lugares – 100 pontos x 10; 
c) Viaturas com lotação superior a 22 lugares e inferior a 250cv – 1000 pontos x 10; 
d) Viaturas com lotação superior a 22 lugares e superior a 250cv – 2000 pontos x 10; 

 

12 -  Patrocínio Desportivos 
Aos patrocínios desportivos poderão candidatar-se as entidades desportivas cujas actividades, nesta 
qualidade projectem internacionalmente o nome do país, bem como as pessoas, singulares ou 
colectivas, que promovam ou organizem eventos desportivos. 

Nota: 
i. As entidades que pretendam beneficiar patrocínio desportivo preencher 

obrigatoriamente a ficha de candidatura com os seguintes documentos: 
DDS.003, DDS.007 e DDS.008 

ii. Cumprimento de obrigações contratuais anteriormente estabelecidas com 
autarquia, nomeadamente o envio de relatório de actividades ou eventos 
apoiados, documento DDS.009 

 

Artigo 4º 

Requisitos para a atribuição 

1 -  Os clubes, associações e colectividades desportivas que pretendam beneficiar da concessão de 
apoios mediante a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo, devem 
cumprir as seguintes condições: 

a) Apresentar um programa de desenvolvimento desportivo (DDS.002);  
i. No projecto a apresentar deverão constar actividades, que deverão constar no 

relatório anual de actividades, documentada através de fotos, reportagens 
por outros meios;  

b) Garantia de técnicos habilitados, de acordo com o decreto-lei nº 248-A/2008;  
c) Cumprimento das respectivas obrigações perante a Administração Fiscal e Segurança 

Social;  
d) Fornecimento por parte dos clubes, dos respectivos Relatórios Anuais de Actividades, 

Contas, Pareceres dos Concelhos Fiscais e Actas de aprovação de Contas das 
Assembleias-Gerais, Publicações oficiais e realização dos actos eleitorais de acordo 
com os respectivos Estatutos; 

e) As entidades beneficiárias têm de organizar a sua contabilidade por centros de custo, 
com reconhecimento claro dos custos incorridos por contrato-programa e a 
identificação de receitas, de acordo com o ponto 2 do artigo 20º do decreto-lei nº 
273/2009; 

f) Devem certificar as suas contas por um revisor oficial ou por uma sociedade revisora 
de contas, salvo quando os apoios concedidos no ano económico sejam estimados pela 
entidade concedente em valor inferior a € 50 000, nos termos do disposto no nº 1 do 
artigo 20º do decreto-lei nº 273/2009; 
 

2 -  Não serão concedidos apoios a novas Associações/Clubes desportivos que: 
a) Nos primeiros três anos da data da sua formação ou inicio da actividade desportiva; 
b) Que iniciem modalidades já existentes ou que estejam a ser praticadas por outras 

Associações e Clubes Desportivos na freguesia; 
c) Que não tenham o Estatuto de Utilidade Pública. 
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3 -  Não serão concedidos apoios mediante a celebração de contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo a Clubes, Associações Sociedades Desportivas que não se 
enquadrem no programa de desenvolvimento desportivo sustentado do Concelho de Loulé. 

 

Artigo 5º 

Apresentação e Prazos de Entrega dos Processos 

1 -  O procedimento para atribuição de apoios mediante a celebração de contratos-programa rege-
se por normas e prazos de entrega das candidaturas que devem obrigatoriamente ser 
cumpridos. 

2 -  À Câmara Municipal de Loulé reservado o direito de, definir o prazo para a entrega das 
candidaturas que será publicado na página electrónica da Câmara Municipal de Loulé. 

 

Artigo 6º 

Instrução das Candidaturas ao Contrato Programa 

As candidaturas aos apoios a conceder mediante a celebração de contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, para além dos elementos específicos exigidos por cada um deles, 
constantes de ficha própria, deverão conter: 

1 -  Ficha de caracterização da instituição (DDS.002); 
2 -  Ultimo Relatório de Contas, Parecer do conselho Fiscal e Acta da Assembleia-geral donde 

conste a aprovação do Relatório de Contas do ano n-2; 
3 -  Estatutos actualizados (salvo se já existirem em arquivo nestes serviços); 
4 -  Lista dos Órgãos Sociais em exercício; 
5 -  Comprovativo de todos os atletas inscritos nas Federações ou Associações a que pertencem; 
6 -  Certificado das habilitações e comprovativos de todos os treinadores e elementos do gabinete 

médico nas Federações ou Associações a que pertencem; 
7 -  Declaração da Direcção garantindo, sob compromisso de honra, que a colectividade tem 

regularizada a situação fiscal com o Ministério das Finanças, situação contributiva com a 
Segurança Social (DDS.004); 

8 -  Declaração da Direcção garantindo, sob compromisso de honra que os atletas e treinadores 
indicados no ponto 10 da Ficha de Caracterização para a Candidatura ao Programa de 
Desenvolvimento Desportivo tem residência no Concelho de Loulé (DDS.005); 

9 -  Documentos comprovativos das viaturas registadas em nome da Entidade; 
10 -  Declaração sobre compromisso de honra que o apoio solicitado se destina, exclusivamente, aos 

projectos ou actividades objecto do pedido de apoio; 

 

Artigo 7º 

Critérios de Apreciação 

1 -  A apreciação dos pedidos de apoio para concretização dos Programas estabelecidos no 
presente regulamento deverá ter em conta, nomeadamente, os seguintes critérios: 

a) Estatuto de Utilidade Publica; 
b) Modalidade integrada no C.O.I. (Comité Olímpico Internacional) ou no âmbito do 

Desporto Escolar; 
c) Relevância para o desenvolvimento desportivo sustentável do Concelho; 
d) Historial associativo e desportivo; 
e) Número de praticantes envolvidos, de acordo com idade e sexo (federados); 
f) Número de modalidades/actividades por escalões; 
g) Nível competitivo; 
h) Regime de prática (regular e/ou pontual); 
i) Singularidade da modalidade no contexto desportivo local; 
j) Capacidade de auto – financiamento e estabelecimento de parcerias; 
k) Cumprimento dos objectivos do ano anterior, apresentação do último 



Normas de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 
Associativo 

 
 

NI.DDS.001.00 Página 6 de 7 

 

l) Relatório de contas; 
m) Plano de actividades para o ano da candidatura. 

 
2 -  Com base nos elementos apresentados, na avaliação qualitativa do pedido e na sua 

oportunidade, a Divisão de Desporto e Eventos, com observância das regras orçamentais 
aplicadas à despesa pública, elaborará proposta fundamentada a submeter superiormente para 
apreciação e deliberação em Reunião de Câmara. 

 

Artigo 8º 

Penalizações 

1 -  As entidades desportivas que não cumprirem os prazos de entrega dos processos de 
candidatura a apoios definidos pela autarquia ficam sujeitos às seguintes penalizações: 

a) Até 10 dias úteis – redução 10% do valor; 
b) Até 20 dias úteis – redução 20% do valor; 
c) Até 30 dias úteis – redução 30% do valor; 
d) Até 40 dias úteis – redução 40% do valor; 
e) Mais de 40 dias úteis – redução 100% do valor; 

2 -  Os processos de candidatura que não forem instruídos de acordo com o artigo nº6º do 
presente normas serão notificados tendo de remeter a documentação em falta num período de 
5 dias úteis após a recepção da notificação. 

3 -  Em caso do incumprimento do prazo previstos no número anterior, é aplicado o nº1, do 
presente artigo. 

 

CAPÍTULO III 

APOIOS NÂO FINANCEIROS 

Artigo 9º 

Apoios não Financeiros 

A concessão de apoios não financeiros aos Clubes, Associações Sociedades Desportivas, tem como 
finalidade apoiar as actividades regulares e pontuais a realizar durante o ano civil sendo atribuídos nas 
seguintes áreas: 

1 -  Cedência de Instalações: 
a) A Autarquia poderá ceder gratuitamente as suas instalações ou aquelas que estiver a 

gerir, aos Clubes, Associações e Colectividades do concelho, desde que sejam 
respeitadas as normas de utilização das instalações desportivas municipais. 

b) Anualmente cada Clube, Associação e Colectividade deverá solicitar à Câmara 
Municipal de Loulé, a isenção de taxas para a utilização das instalações. 

c) A utilização por cada clube, associação e colectividade das instalações desportivas e 
municipais deverá ser objecto de celebração de protocolos entre a autarquia e essas 
instituições. 

 

2 -  Transporte de Atletas às Competições: 
a) A Autarquia cederá os transportes aos clubes e associações para a comparência nas 

provas oficiais de acordo com a disponibilidade existente. 
 

3 -  Cedência de equipamentos: 
a) A Autarquia cederá equipamentos, materiais ou outros meios logísticos para a 

realização de actividades desportivos pontuais ou eventos desde que não haja 
encargos financeiros. 

b) Os pedidos de cedência de equipamentos deverão ser endossados aos Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Loulé com um prazo mínimo de 15 dias úteis.  
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Artigo 10º 

Requisitos para o Acesso aos Apoios 
Serem Clubes, Associações Sociedades Desportivas com sede no Concelho de Loulé. 

 

CAPÍTULO IV 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS APOIOS E INCUMPRIMENTO 

Artigo 11º 

Avaliação da Aplicação dos Apoios 

1 -  Os Clubes, Associações Sociedades Desportivas, devem elaborar um relatório anual das 
actividades desenvolvidas com reportagem fotográfica ou vídeo, recortes de jornais, resultados 
desportivos obtidos pelos seus atletas/equipas relatório de despesas até ao dia 15 de 
Fevereiro. 

2 -  As entidades apoiadas nos termos das presentes Normas devem organizar e arquivar 
autonomamente a documentação justificativa da aplicação dos apoios concedidos. 

3 -  O Município reserva-se o direito de, solicitar a apresentação da documentação justificativa, 
para apreciar a correcta aplicação dos apoios. 

 
Artigo 12º 
Auditorias 

À Câmara Municipal de Loulé, na qualidade de entidade concedente da comparticipação financeira de 
fiscalizar a execução do contrato-programa, podendo realizar para o efeito, inspecções inquéritos de 
sindicância ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa 
 

Artigo 13º 
Revisão 

O contrato Programa pode ser objecto de revisão, por acordo das partes, quando se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pelo Município devido a imposição legal ou ponderoso 
interesse público, ficando sempre sujeita a prévia aprovação da Câmara Municipal.  
 
 

Artigo 14º 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1 -  O incumprimento dos contratos-programa ou das condições contratadas constitui motivo para 
rescisão imediata do mesmo por parte do Município podendo exigir: 

a) Devolução do apoio financeiro atribuído no contrato-programa. 
b) Devolução das verbas atribuídas numa determina área. 
c) A cessação do pagamento dos duodécimos até ao final do ano civil. 

2 -  O Clube, Associação ou Colectividade que deixar de cumprir o contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo não pode beneficiar de novas comparticipações financeiras ou não 
financeiras, enquanto não repuserem as quantias que nos termos do ponto anterior devam ser 
restituídas. 

3 -  A prestação de falsas declarações implicará para o Clube, Associação ou Colectividade a 
impossibilidade de beneficiar de qualquer apoio por parte da Câmara Municipal de Loulé por 
dois ou mais anos, de acordo com a gravidade da infracção. 

4 -  Os apoios previstos nas presentes normas encontram-se exclusivamente afectos às finalidades 
para as quais foram atribuídas, obrigando-se as entidades beneficiárias a não, doar ou onerar 
os bens adquiridos ou construídos com verbas resultantes de contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, sem a prévia autorização da Câmara Municipal. 

 
 


